
DIRECŢIA DE MEDIU  
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 
 
Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al 

domnului Primar Ing. Gheorghe CIUHANDU, aflat în subordinea directă a domnului 
Viceprimar Adrian ORZA.  

Activitatea direcţiei este coordonată de domnul director Ing. Vasile CIUPA – Director 
executiv Direcţia de Mediu.  

 
Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa un număr de 43 funcţionari publici, din 

care 7 funcţii publice de conducere şi 36 de execuţie. 
  
 1. Direcţia de Mediu  are următoarea structură: 
I.  Serviciul Protecţia Mediului, care are în subordine Biroul Avize şi Control 
Poluare; 
II.  Serviciul Administrare Mediu,  care are în subordine Biroul Ecologie Urbană; 
III.  Serviciul Spaţii Verzi care are în subordine Biroul Mobilier Urban şi Dezvoltare 
Spaţii Verzi. 

 
 I. SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI 
 
 1. COMPONENŢA SERVICIULUI: 
Serviciul Protecţia Mediului este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de 
Mediu.  Serviciul Protecţia Mediului are prevăzut în structura sa Biroul Avize şi Control 
Poluare 
Serviciul Protecţia Mediului are în structura sa un număr de 14 posturi, din care 2 pentru 
funcţii publice de conducere şi 12 pentru funcţii publice de execuţie. În cadrul Serviciului 
Protecţia Mediului îşi desfăşoară activitatea 7 funcţionari publici cu funcţii de execuţie, iar în 
cadrul Biroului Avize şi Control Poluare un număr de 5 funcţionari publici cu funcţii de 
execuţie. 
În cursul anului 2009, această structură a funcţionat cu un număr de 14 funcţionari publici, 
toate posturile fiind ocupate.  
Şef serviciu Protecţia Mediului:  ing. Adrian - Amedeo BERE – SEMEREDI  
Şef birou Avize şi Control Poluare:  ing. Dan-Lucian MIRCEA  
 
 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI: 
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 protecţia 
mediului, 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;  
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;  
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E. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor 
serviciului;  
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;  
 
H. Colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de mediu 
la nivel judeţean regional şi naţional;  
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 sau în atmosferă, respectarea actelor de reglementare privind 
gospodărirea apelor uzate, colectate în bazine vidanjabile; 
J. Controlul activităţilor cu caracter poluant la societăţile comerciale (spălătorii auto, ateliere 
şi vopsitorii auto, depozite de materiale de construcţii, îngrăşăminte, pesticide) şi a modului 
de  gestiune a deşeurilor periculoase (spitale, cabinete medicale, dispensare etc.);  
L. Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie;  
M. Depunerea de cereri de finanţare pentru proiecte în domeniul protecţiei mediului, 
implementarea proiectelor cu finanţare internaţională; 
N. Alte activităţi  
 
 3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009: 

În cursul anului 2009, 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;  
 În perioada ianuarie – decembrie 2009, au fost avizate un număr de 841 permise 
spargere după cum urmează: branşamente apă – 211, racorduri canal – 262, extinderi reţele 
canalizare – 10,  reabilitări reţea apă – 17, branşamente gaze naturale – 202, alimentări cu apă 
– 2, reabilitări reţele termice – 17, extinderi reţea apă-canal – 13, extinderi reţea gaz – 46, 
extinderi iluminat public – 20, alimentări cu energie electrică – 31, sisteme majore de 
canalizare – 9, normalizare tensiune – 1.  
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Situaţie permise spargere anul 2009

 
 Faţă de anul 2008, s-a înregistrat o creştere  a numărului de permise de spargere 
de la 791  la 841, aşa cum este reprezentat în graficul de mai jos: 
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 A fost încasată suma de 92.326,10 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 protecţia mediului, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr. 
162/1997 şi întocmirea notelor de plată. 
 S-au verificat şi avizat un număr de 1.495  Avize de Principiu protecţia mediului cuprinzând: 
accese auto – 25 , alimentări cu energie electrică – 56, amenajări locuri parcare – 11, 
amenajări spălătorii auto – 7, amenajări străzi – 10, amenajări şi modificări interioare – 12, 
amplasare firme şi totemuri publicitare – 8, branşamente gaze naturale – 208, branşamente 
apă – 384, construcţii balcon – 26, construcţii locuinţe şi spaţii comerciale – 112, demolări – 
6, extinderi iluminat public – 22, extinderi reţea apă – 9, extinderi reţea canal – 11, extinderi 
reţea energie electrică – 8, extinderi reţea gaz – 35,  legalizări garaje – 5, organizări şantier – 
6, P.U.D. – 11, P.U.Z. – 26, racorduri canal – 565, reabilitări reţele termice – 13, schimbare 
destinaţii – 11.   
 S-a încasat suma de 49.158,56  lei reprezentând evaluarea zonelor verzi afectate în 
urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de principiu. 
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 Faţă de anul 2008 s-a înregistrat o creştere  a numărului de Avize de principiu 
protecţia mediului de la 1.132  la 1.495, aşa cum este reprezentat în graficul de mai jos. 
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 Menţionăm faptul că, în cursul lunii iunie 2009, procedura de emitere a avizelor de 
principiu drumuri şi mediu urban a suferit modificări, în sensul că fiecare direcţie de 
specialitate emite în prezent avizul propriu, în scopul asigurării eficienţei. 
C.  Activitatea de urmărire, control şi recepţionare a refacerii zonelor verzi afectate de 
lucrările edilitar-gospodăreşti;  
În anul 2009, s-au derulat procedurile de achiziţie publică a serviciului de ”Reamenajare  prin 
plantare material dendrofloricol şi de gazonare a spaţiilor verzi afectate de lucrări edilitar- 
gospodăreşti în municipiul Timişoara”. S-a atribuit contractul de prestări servicii către S.C.   
”Centrul Green Shop”  S.R.L. Bucureşti şi s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 
71/16.06.2009. 
 Au fost realizate lucrările de reamenajare a spaţiilor verzi afectate ca urmare a 
lucrărilor edilitar-gospodăreşti, valoarea lucrărilor realizate se ridică la suma de 54.568,64 lei. 
A fost reamenajată o suprafaţă de  2.080 m2 de zone verzi., prin montarea de rulouri de gazon. 
Relevante sunt lucrările de amenajare a spaţiilor verzi de pe B-dul 3 August 1918, strada 
Cermena, zona Steaua nr. 83 şi strada Leonard nr. 10. 
D.  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 
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Consiliului Local nr. 182/22.04.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
municipiul Timişoara pentru anul 2009.  
 În cursul anului 2009 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 148 
amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi 
s-a încasat suma de 471.646.72 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a spaţiilor 
publice. 

Situaţie încasări taxe ocupare domeniu public anul 
2009
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E.  Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu, evaluarea  situaţiilor de pe teren şi urmărirea rezolvării acestora potrivit competenţelor 
serviciului. 
În cursul anului 2009 au fost soluţionate unui număr de 709 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 şi organizări de şantier;  
- Reclamaţii şi sesizări privind distrugerile de zone verzi;  
- Reclamaţii privind poluarea solului, apelor, poluarea determinată de funcţionarea unor 
societăţi comerciale, spălătorii auto şi vopsitorii;  
- Evaluări privind materialul dendrofloricol de pe domeniul public a municipiului Timişoara;  
- Corespondenţă cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Consiliul Judeţean Timiş,     
Instituţia Prefectului, Guvernul României;  
- Note de audienţă, sesizări primite prin Serviciul Call Center şi portalul primăriei; 
- Rapoarte, comunicări, note de informare, adrese la birourile şi serviciile primăriei; 
- Contestaţii şi corespondenţă – procese verbale de contravenţie; 
F.  Activitatea de constatarea şi sancţionare contravenţională, în baza legislaţiei în 
vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul de activitate specific protecţiei 
mediului, prin consilierii din cadrul Serviciului Protecţia Mediului, împuterniciţi ai Primarului 
Municipiului Timişoara.  
 La nivelul Serviciului Protecţia Mediului s-au întocmit un număr de 110 procese–
verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor – 46 pentru persoane fizice şi 64 pentru 
persoane juridice, în valoare totală de 210.333 lei – 205.500 lei amenzi şi 4.833 lei despăgubiri 
civile, din care: 
- 83 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor încasate, în valoare de 
42.050 lei; 
- 6 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor sancţionate cu avertisment; 
- 7 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 11.800 lei 
contestate, plângerile  contravenţionale fiind  pe rolul instanţei de judecată în vederea 
soluţionării; 
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- 13 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 23.933 lei – 
19.100 lei amenzi şi 4.833 lei despăgubiri civile  aflate în procedura de executare silită; 
- 3 procese – verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor  în valoare totală de 2.800 
lei au fost anulate ca urmare a decesului contravenientului; 
- s-au formulat un număr de 4 plângeri penale pentru fapte de distrugere şi furt, din 
patrimoniul public al municipiului Timişoara – prevăzute şi pedepsite de art. 217 şi 208 Cod 
penal. 
 Situaţiile statistice în această activitate, comparativ cu anul 2008 sunt reprezentate în 
graficele de mai jos: 
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 În urma verificărilor efectuate pe teren au fost înmânate un număr de 432 invitaţii şi 
323 somaţii, în care s-au formulat recomandări pentru remedierea unor 
neregularităţi/neconformităţi constatate.  
G. Întocmirea documentelor şi promovarea de proiecte privind problemele de protecţia 
mediului: 
 Serviciul Protecţia Mediului a promovat în comisiile de specialitate ale Consiliului 
local proiecte de hotărâri, care şi-au găsit finalizarea prin adoptarea de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara a următoarelor hotărâri:  
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 7 din data de 27.01.2009  
privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de 
partener şi cofinanţării proiectului de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi 
Szeged  ”Trăim în bazinul Carpaţi - întărirea relaţiilor de colaborare între Grădinile Zoologice 
Timişoara şi Szeged” realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră  Ungaria - 
România 2007-2013; 
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12 din data de 27.01.2009 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Transformarea biomasei în materiale 
refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale” şi aprobarea  realizării  fazei de 
tratare a obiectivului de investiţie  pe terenul în  suprafaţă de 20.000 mp,  înscris în CF nr. 
8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1,  694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, în suprafaţă de 20.000 
mp, proprietate privată  a municipiului Timişoara; 
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/24.02.2009 privind 
aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona  metropolitană Timişoara; 
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 102/24.03.2009 privind 
Regulamentul privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip 
spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roţi şi centre de diagnoză pentru maşini pe 
raza Municipiului Timişoara – regulament elaborat în colaborare cu Serviciul Urbanism 
Comercial din cadrul Direcţiei Patrimoniu; 
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/24.03.2009 privind 
cofinanţarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de solicitant al 
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finanţării  Proiectului  ”Implementarea Sistemului de management de mediu conform ISO 
14001 în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara” în cadrul Programului Operaţional DCA 
”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2 ”Îmbunătăţirea  calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, 
Domeniul major de intervenţie 2.2 ”Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”; 
⎯ Serviciul Protecţia Mediului a propus Anexa nr. 4 privind procedura, criteriile şi 
condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele 
fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2010 pentru montarea şi punerea în funcţiune de 
panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, 
respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 196 din data de  26.05.2009 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2010; 
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206 din data de  26.05.2009 
pentru  modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara – 
propuneri de modificare care vizează direct activitatea Direcţiei de Mediu; 
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354 din data de 29.09.2009 
privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate ”Clădire educaţională multifuncţională la 
Grădina Zoologică” din Municipiul Timişoara; 
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 355 din data de 29.09.2009 
privind aprobarea  propunerii de  aplicare şi depunere la Ministerul Mediului a documentaţiei 
de finanţare pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare Parc Carmen Sylva (Doina)” din 
Municipiul Timişoara în cadrul Programului naţional  de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţii, aprobării susţinerii financiare şi mandatării primarului 
pentru semnarea documentelor cererii de finanţare şi semnării contractului de finanţare; 
⎯ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 451 din data de 15.12.2009  
privind modificarea şi completarea Anexei  la Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 – 
privitoare la operaţiunile şi tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al 
populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara şi 
încheierea unui Act Adiţional la contract; 
⎯ În cursul anului 2009, au demarat activităţile pentru  elaborarea  ”Strategiei locale şi  
Planului de acţiuni privind combaterea şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice în 
municipiul Timişoara”,   în scopul  îmbunătăţirii politicilor publice la nivel local în acest 
domeniu, de a  articula diversele nivele şi factori responsabili într-o luptă concertată de 
contracarare a efectelor schimbărilor climatice şi de implementare a măsurilor şi realizare a 
acţiunilor de protecţia a climei. Acest document va conţine  o evaluare – inventar privind 
emisiile de gaze cu efect de seră, pe baza căruia să se fundamenteze planul de acţiune, pentru  
atingerea obiectivelor stabilite de UE, de reducere cu cel puţin 20%  a emisiilor de CO2 şi a 
celorlalte gaze cu efect de seră, prin aplicarea măsurilor planului de acţiune care intră în 
competenţa şi domeniile de activitate ale municipalităţii.  
 La data de 4 noiembrie 2009 s-a semnat Declaraţia EUROCITIES privind schimbările 
climatice, în urma colaborării şi cooperării cu Biroul Cooperare Internă şi Internaţională. 
⎯  În cursul anului 2009 s-a derulat procedura pentru achiziţia publică a lucrărilor în 
domeniul cartografiei: “Întocmirea hărţilor, planurilor  parcelare pentru punerea în posesie  a 
suprafeţei de 103,68 ha teren cu vegetaţie forestieră pe raza comunei Criciova, judeţul Timiş 
prin cartografiere şi  măsurători topografice”  
⎯ Preluarea  şi prelucrarea unui număr de 8 documentaţii (6 cereri şi 2 completări la 
documentaţiile existente) depuse de societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de 
colectare a deşeurilor reciclabile în scopul obţinerii Avizului de Colectare Deşeuri Industriale 
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Reciclabile. În urma verificării amplasamentelor, documentaţiilor şi dotărilor tehnice concrete 
existente la faţa locului s-au emis un număr de 5 Avize pentru Colectare Deşeuri Industriale 
Reciclabile. Pentru două solicitări depuse s-au cerut completări de documentaţie, iar o 
solicitare a fost respinsă, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute în Planul Urbanistic 
General în ceea ce priveşte locaţia propusă ca punct de lucru. 
⎯ Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Transformarea biomasei în materiale 
refolosibile  prin Staţia de  compostare deşeuri vegetale” – studiu care propune valorificarea 
unor cantităţi  considerabile de „deşeuri verzi” – 60.000 tone/an, deşeuri biodegradabile: 
frunze, iarbă, crengi şi ramuri, resturile vegetale provenite din pieţe, cimitire, industria de 
prelucrare a produselor agroalimentare şi deşeurile vegetale  provenite de la populaţie din 
activităţile de grădinărit şi  întreţinerea spaţiilor verzi (gospodării şi asociaţii de proprietari); 
⎯ Realizarea Studiului de cercetare ”Determinarea speciilor şi numărului de agenţi patogeni 
prezenţi în aerul din interiorul clădirilor publice şi instituţiilor de învăţământ din municipiul 
Timişoara” – a vizat  prelevarea de probe microbiologice de aer din 24 de instituţii publice 
(unităţi de învăţământ, instituţii deconcentrate, institute de cultură, hypermarket-uri, etc.).  
 În campaniile de prelevare de probe de aer s-au măsurat şi parametrii de confort –                   
temperatură (°C), umiditatea relativă (%), precum şi nivelurile CO2, CO (concentraţii ppm). 
Prelevarea s-a realizat cu un aparat de prelevare probe microbiologice din aer, achiziţionat de 
Serviciul Protecţia Mediului  în cursul anului 2009.    
 

     
     
            Viitoarele studii vor consta în realizarea unei serii de măsurători şi analize ale probelor 
din  aerul de interior din  clădiri publice şi unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli, blocuri 
alimentare, internate), spaţii publice intens traficate, spaţii de birouri din instituţiile publice, 
pentru agenţii patogeni identificaţi. 
⎯ Realizarea Studiului de cercetare ”Monitorizarea poluării solului cu hidrocarburi la Pasajul 
Jiul”, studiu care a avut ca scop obţinerea de informaţii referitoare la identificarea, 
inventarierea şi evaluarea unor posibile pericole pe care le pot provoca contaminarea solului 
cu hidrocarburi, anumite metale grele şi impactul acestora asupra  solului în special  şi a 
mediului în general, precum şi stabilirea stării de calitate a solului.  
⎯ Realizarea Studiului de cercetare ”Monitorizarea calităţii solului în Kuncz”, studiu care a 
avut scopul de a stabili dacă solurile din cartierul Kuncz sunt poluate cu metale grele, 
hidrocarburi şi alţi poluanţi. 
 Rezultatele obţinute la probele de sol prelevate din terenul situat în zona Bălţii Azur  
din punct de vedere al conţinutului în hidrocarburi totale de petrol, indică un conţinut ridicat 
al THP-urilor, depăşind pragul de intervenţie în cazul tuturor probelor şi a tuturor categoriilor 
de folosinţă, impunându-se măsuri de eliminare a poluanţilor din sol.  
⎯ Realizarea Studiului de cercetare “Studiul fenomenului de uscare a arborilor”, dată fiind 
necesitatea identificării cauzelor apariţiei acestui fenomen în Municipiul Timişoara. Ca 
urmare au fost stabiliţi 15 arbori santinelă, amplasaţi în cinci locaţii diferite care au fost 
monitorizaţi prin observaţii şi analize a conţinutului de noxe din frunze şi lujeri.  
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 Din analiza rezultatelor se poate observa că în plante se înregistrează conţinuturi mai 
ridicate de metale grele decât în sol, dar cu valori situate sub concentraţia maximă admisă. 
⎯  Realizarea Studiului de cercetare “Analiza conţinutului de noxe din frunzele arborilor 
santinelă” în vederea monitorizării şi prevenirii fenomenului de uscare al arborilor, a 
identificării potenţialelor zone de risc privitoare la poluarea solului, apelor de suprafaţă, 
aerului şi vegetaţiei din Municipiul Timişoara.  

Din analiza rezultatelor se poate observa că în plante se înregistrează conţinuturi mai 
ridicate de metale grele decât în sol, dar cu valori situate sub cele normale. 

Se impune extinderea determinărilor pentru iradierea externă gamma (doza debit 
gamma)  şi pentru uraniu pentru a obţine distribuţia acesteia pe întreaga suprafaţă a 
Municipiului Timişoara. 
               
H.  Colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de 
mediu:  
⎯  În cursul anului 2009, cu ocazia unor verificări sau acţiuni care vizau activitatea 
serviciului, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Protecţia Mediului au colaborat 
cu: Garda de Mediu a Judeţului Timiş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timişoara, Agenţia 
Regională pentru Protecţia Mediului, Autoritatea de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar – 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 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, Liceul Silvic, 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş,  Societatea „Denkstatt” GmbH Viena şi Timişoara, 
etc.  
 Pe parcursul anului 2009, reprezentanţii Serviciului Protecţia Mediului au participat la 
şedinţele Comisiei de Avize Unice – constituită la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, 
Comisiei de Analiză Tehnică, constituită la nivelul Agenţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş pentru activitatea de analizare a 
documentaţiilor depuse pentru obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor de mediu (34 şedinţe de 
lucru la A.P.M. Timişoara şi 19 şedinţe de lucru la A.R.P.M.);  
⎯ Pentru eficientizarea colaborării inter-instituţionale au fost încheiate următoarele 
parteneriate: 
- Elaborat Protocol de Colaborare cu Garda de Mediu;  
- Elaborat Protocol de Colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi acte adiţionale cu 
unităţile de învăţământ în care au avut loc predări de material cu tematică ecologică;  
- Elaborat lista lunară cu informaţiile privind mediul, deţinute de Primăria Municipiului 
Timişoara, transmis la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş. 
 În temeiul atribuţiilor specifice, au fost elaborate următoarele documentaţii de sinteză: 
- Actualizarea Planului Local de acţiune pentru Mediu al judeţului Timiş – semestrele I şi II 
componentele care ţin de Municipiul Timişoara; 
- Realizarea unei baze de date privind situaţia în unităţile de învăţământ (utilităţi, salubrizare, 
spaţii verzi); 
⎯ Serviciul Protecţia Mediului a organizat şi a  participat la o serie de manifestări care au 
promovat tematici ecologice, participări active concretizate prin luări de cuvânt şi prezentarea 
unor materiale: 
- Organizarea  pentru municipiul Timişoara – în calitatea de Oraş „Partener Oficial” a 
evenimentului „Ora Pământului”  în data de 28.03.2009, împreună cu WWF România.  
Evenimentul a fost un mijloc de promovare a soluţiilor de combatere a schimbărilor climatice 
şi de transmitere  către cetăţenii Timişoarei a unui  mesaj ecologic, a unei posibilităţi de 
promovare  şi conştientizare  a „actorilor citadini” – societăţi comerciale, instituţii şi cetăţeni 
– a unei conduite ecologice voluntare în vederea gospodăririi durabile a resurselor energetice 
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– resurse neregenerabile şi epuizabile. În aceeaşi zi, alături de Observatorul  Astronomic 
Timişoara,  Universitatea de Vest şi astrocluburile locale – „Altair” şi „Antares” s-a organizat 
evenimentul „Sidewalk Astronomy – Astronomia pe trotuar”, un program de vizionare a 
corpurilor cereşti cu ajutorul  instrumentelor astronomice în Piaţa Unirii. 
- Participare la seminar ”TAIEX” privind achiziţiile publice în Uniunea Europeană; 
- Participare simpozion ”Twinning” organizat de A.R.P.M.; 
- Participarea la instruirea privind reabilitare sisteme centralizate de termoficare – Proiect 
“PHARE CES” – finanţare Axa 3 POS MEDIU – 3 sesiuni de instruire; 
- Participarea la seminarul „Tehnica de protecţie a mediului şi tehnica comunală” – organizat 
de Centrul Regional de Afaceri Timişoara în parteneriat cu Camera Federală de Comerţ a 
Germaniei; 
- Organizarea în zilele de 12 – 13.05.2009 în colaborare cu  “Image Media Factory” a 
acţiunilor educaţionale în domeniul protecţiei mediului – ”Caravana de filme cu mesaj 
ecologic” – în cadrul proiectului „Better education  through innovation” (BETI). În cadrul 
campaniei s-au derulat filme cu mesaj ecologic, filmul fiind modalitatea cea mai eficientă  de 
educaţie, prin imagine, a noii generaţii. 
- Organizarea  în zilele de 14 – 16.05.2009 împreună cu societatea Comercială “United 
Romanian Breweries Bereprod” – Tuborg România a unui eveniment cultural – educaţional în 
domeniul protecţiei mediului „Umbrela Verde” – s-au desfăşurat acţiuni de educaţie 
ecologică, împărţire de materiale publicitare, conferinţă de presă, acţiuni de colectare a 
deşeurilor, organizarea unui concert; 

 
 
- Acţiunea  „Eco-Atitudine”desfăşurată pe teren, ca urmare a Protocolului de Colaborare 
încheiat de Primăria Timişoara cu Şc. Generală nr. 21;  
- Organizarea simpozionului „Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă” – prin  
prezentarea broşurii „Dioxidul de Carbon, Gazul Vieţii sau al Morţii Terrei” – 14.05.2009; 
- Organizarea “Săptămânii copiilor” – 25 mai – 1 iunie 2009 împreună cu Club Leo 
Timişoara; 
- Participarea la acţiunile prilejuite de Ziua Trandafirului şi a Rozelor; 
- Participarea la întâlnirea cu misiunea de evaluarea de la Bruxelles, delegaţie care 
monitorizează la Ministerul Mediului maturitatea proiectului privind instalaţiile mari de 
ardere de la Timişoara propus spre finanţare pe Axa 3 POS Mediu; 
- Participarea la prezentare AXA IV – Protecţia Naturii – organizată de POS Mediu 
Timişoara; 
- Organizarea împreună cu Asociaţia Terra Mileniul III şi  Asociaţia Municipiilor din 
România a întâlnirii regionale „Oraşele României împotriva schimbărilor climatice – înainte 
şi după Copenhaga 2009 – ORISC” în zilele de 1 şi 2.10.2009; 
- ”Natura ne ajută, protejeaz-o” ca urmare a Protocolului de Colaborare încheiat de Primăria 
Timişoara cu Grupul Şcolar Silvic Timişoara; 
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- Participarea în perioada de 9 – 14.11.2009 la Săptămâna Calităţii Timişorene şi susţinerea  
unei lucrări privind Calitatea Mediului în Municipiului Timişoara; 

 
I. Controlul activităţilor cu caracter poluant la societăţile comerciale – spălătorii auto, 
ateliere şi vopsitorii auto, depozite de materiale de construcţii, îngrăşăminte şi pesticide – s-a 
derulat  în  cursul  anului  2009 în baza unui Program de verificări şi controale tematice, după 
cum urmează:  
a) Controlul societăţilor care desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţii autovehicule: 
spălătorii auto, vulcanizări auto şi service-uri auto. 

Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 01.02 – 15.12.2009 şi a constat în verificarea 
unităţilor de profil. Urmare a acestui control tematic a rezultat un proiect de Hotărâre de 
Consiliu Local, realizat  în colaborare cu Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism cu 
denumirea: „Regulament privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor 
comerciale de tip spălătorie auto, centre de diagnoză pentru maşini, schimbare cauciucuri şi 
echilibrare roţi pe raza Municipiului Timişoara”, regulament aprobat de Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 102/24.03.2009. 

După expirarea termenului de 6 luni stabilit prin H.C.L. nr. 102/2009 pentru 
conformarea la prevederile stabilite prin această hotărâre au fost reverificate societăţi de 
profil, în perioada 20.09.2009 – 20.11.2009. Totalul unităţilor verificate pe parcursul anului 
2009 a fost de 28, din care 10 societăţi au fost sancţionate cu amenzi contravenţionale în 
valoare de 12.000 lei. 
b) Control tematic la  unităţile spitaliceşti din Municipiul Timişoara: 

Acţiunile de control  s-au desfăşurat în perioada 09.02 – 27.03.2009 şi au avut ca 
obiectiv verificarea  modului de gestionare a deşeurilor spitaliceşti cu risc biologic şi toxic şi a 
celor menajere. În cadrul acestei acţiuni au fost verificate 8 unităţi spitaliceşti şi au fost 
întocmite note de constatare pentru fiecare unitate în parte, fiind stabilite măsuri pentru 
remedierea deficienţelor constatate. 
c) Verificarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Timişoara: 

Acţiunile de control s-au desfăşurat în perioada 01.06 – 30.09.2009 şi au constat în 
verificarea modului de gestionare a deşeurilor şi  de întreţinere a spaţiilor verzi deţinute. În 
cadrul acestor verificări a fost completat un chestionar tematic la fiecare unitate de 
învăţământ,  împreună cu un reprezentant al instituţiei.  
Acţiunile au vizat un număr de 58 unităţi de învăţământ, fiind  încheiate 58 de chestionare 
tematice. 

                      
                   

 
d) Control tematic la cabinetele medicale şi stomatologice din Municipiul Timişoara: 

Acţiunile de control  s-au desfăşurat în perioada 01.08 – 27.09.2009 şi au avut ca 
obiectiv verificarea  modului de gestionare a deşeurilor spitaliceşti cu risc biologic şi toxic şi a 
celor menajere rezultate din activitatea specifică. În cadrul acestei acţiuni au fost verificate 10 
unităţi de profil şi au fost întocmite 4 somaţii pentru remedierea deficienţelor constatate. 
e) Control tematic în staţiile C.F.R. din Municipiul Timişoara: 
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Acţiunile de control s-au desfăşurat în cursul lunii octombrie şi au avut drept obiectiv 
verificarea modului de gestionare a deşeurilor, de întreţinere a zonelor verzi deţinute şi 
respectarea prevederilor privitoare la efectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie. În 
cadrul acestor acţiuni au fost verificate 3 staţii C.F.R. şi au fost întocmite 4 procese-verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru neefectuarea lucrărilor de 
deratizare/dezinsecţie şi neefectuarea curăţeniei din perimetrul staţiilor C.F.R. 
f) Controlul societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi care implică utilizarea 
substanţelor periculoase: 

Acţiunile de control completează Programul de Acţiuni pe anul 2009  iniţial al 
Serviciului Protecţia Mediului şi s-au desfăşurat în perioada 15.10-30.11.2009. S-au verificat 
un număr 29 societăţi comerciale cu activităţi Deratizare-Dezinsecţie-Dezinfecţie (DDD), din 
care 24 unităţi sunt active, iar 5 unităţi sunt desfiinţate sau cu activitate suspendată. S-au 
constatat unele deficienţe, motiv pentru care s-au dat 9 invitaţii şi 4 somaţii. S-a  încheiat Notă 
de Constatare Centralizatoare. Controlul societăţilor de acest profil este propus a fi continuat 
şi în anul 2010. 
g) Controlul societăţilor comerciale care depozitează şi comercializează îngrăşăminte, 
pesticide, erbicide şi derivate ale acestora: 

Acţiunile de control s-au desfăşurat în perioada 24.08 – 30.11.2009 şi au constat în 
verificarea unui număr de 26  locaţii, din care 24  unităţi sunt active, iar 2 unităţi şi-au încetat 
activitatea. S-au controlat actele şi modul cum este respectată legislaţia de mediu. S-au 
constatat unele deficienţe, motiv pentru care s-au întocmit 14 de invitaţii şi 6 somaţii. S-a 
încheiat Notă de Constatare Centralizatoare. Controlul societăţilor de acest profil este propus 
a fi continuat şi în anul 2010. 
h) Controlul societăţilor care utilizează în procesul de producţie compuşi organici volatili 
(unităţi de prelucrare a lemnului, instalaţii distribuţie carburanţi): 

Acţiunile de control s-au desfăşurat în perioada 09.02 – 30.05.2009 şi au constat în 
verificarea unui număr de 81 unităţi de depozitare şi comercializare a produselor petroliere şi 
unităţi de prelucrare a lemnului. S-au controlat actele şi dotările fiecărei unităţi pe linie de 
mediu şi modul de respectare a  legislaţiei de mediu. S-au constatat unele deficienţe, motiv 
pentru care s-au întocmit 41 de invitaţii şi 15 somaţii. S-a încheiat Notă de Constatare 
Centralizatoare şi s-a redactat un  Comunicat de Presă. 
Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin consilierii Serviciului 
Protecţia Mediului, în baza programului anual de acţiuni, a derulat în colaborare cu Registrul 
Auto Român şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, în perioada 01-03.07.2009, o 
acţiune de testare a biocombustibililor din punct de vedere al impactului asupra sănătăţii 
populaţiei şi mediului. 
Acţiunea s-a desfăşurat pe traseul liniei de autobuz 33 (Pod Calea Şagului – Catedrala 
Metropolitană) şi  a constat în utilizarea biocombustibililor, în paralel cu combustibilii 
tradiţionali, urmărindu-se prin aceasta evidenţierea prin măsurători a eventualelor diferenţe 
calitative privind emisiile de carbon. 
Măsurătorile efectuate au reliefat că utilizarea biocombustibililor, pe scară largă, în marile 
aglomerări urbane, prin reducerea semnificativă a emisiilor specifice poate contribui într-un 
procent însemnat la ameliorarea calităţii aerului. 
În zilele de 05.05.2009 şi 01.07.2009, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara a organizat acţiunea tematică ”Monitorizarea şi control a autovehiculelor din punct 
de vedere a protecţiei mediului” în parteneriat cu Registrul Auto Român şi Poliţia Rutieră 
Timişoara. S-au constatat depăşiri de 2, 3 ori peste concentraţia maximă admisă la pulberile 
de carburi. Poliţia Rutieră a dispus reţinerea taloanelor/certificatelor de înmatriculare pentru 
poluare şi a aplicat amenzi contravenţionale. 
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L.  Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie  de pe raza 
Municipiului Timişoara”. 
În data de 25.02.2009 a avut loc în Sala Consiliului Local al Municipiului Timişoara, 
întâlnirea cu tema ”Gestiunea populaţiei canine şi a altor animale de companie de pe raza 
municipiului Timişoara”. S-a subliniat necesitatea implementării unui bun management al 
populaţiei canine, cât şi date de referinţă pentru realizarea Registrului animalelor de 
companie. A avut loc proiecţia video privind prezentarea adăpostului de animale şi a etapelor 
urmate în cadrul programului de gestionare a populaţiei canine. 
În data de 20.03.2009 reprezentanţii Serviciului Protecţia Mediului au participat în cadrul  
simpozionului cu tema “Responsabilizarea copiilor faţă de animale” ce a avut loc la Şcoala 
Generală Nr. 7.  
În cadrul programului de educaţie ecologică la Şcoala Generală nr. 25 şi la Şcoala Generală 
nr.7 a fost prezentat un material intitulat “Câinii Agresivi”. Prin această prezentare s-a urmărit 
educarea copiilor în scopul cunoaşterii  aspectelor  importante privind comportamentul faţă de 
câini. 
Pe parcursul anului 2009 s-au realizat un număr de  6 controale comune cu reprezentanţi ai 
Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, Poliţiei Comunitare şi 
Gărzii de Mediu. Au fost verificate condiţiile de deţinere şi creştere a animalelor şi 
respectarea prevederilor legale în acest domeniu, în special în gospodăriile populaţiei care 
deţin un număr mare de animale de fermă, situate în zonele rezidenţiale. 

 
Fermă în zonă rezidenţială pe str. Paroşeni, Zona Mehala 

 
În cadrul programului de verificare a condiţiilor de deţinere a câinilor, în incinta societăţilor 
comerciale, au fost verificate 57 de societăţi comerciale  şi  s-au aplicat sancţiuni 
contravenţionale în cazul a cinci societăţi care nu au respectat măsurile dispuse, după cum 
urmează: 
- S.C. “Unisem” S.A. – Str. Sulina nr.5; 
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- S.C. “Moticica Grup” S.A.; 
- S.C. “Cooperativ Progresul” S.A. – Calea Stan Vidrighin nr. 14 – 16; 
- S.C. “Bega  Tehnomet” S.A. – Calea Buziaşului nr. 11; 
- S.C “AGN Service” S.R.L. – str. Geneva, nr. 2A, punct de lucru – Str. Ovidiu Cotruş, nr. 26; 
 S-a urmărit activitatea operatorului serviciului public de management al populaţiei canine, 
animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara – S.C. „Danyflor” 
S.R.L. Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2009, au 
fost în număr de 655 şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L. 
Faţă de anul 2008, numărul de sesizări a  înregistrat o uşoară creştere, de la 643 la  655, aşa 
cum rezultă în graficul de mai jos: 

Sesizări câini fără stăpân

630
640
650
660

2008 2009
 

 
Activitatea în anul 2009 în cadrul adăpostului de animale aparţinând S.C. „Danyflor” S.R.L. 
de pe DN 59 km 12+200M,  jud. Timiş se prezintă după cum urmează: 
 - 652 revendicări  de exemplare de câini şi adopţii; 
 - 289 eutanasii;  
 - 568 mortalităţi; 
Situaţia comparativă cu anul 2008 rezultă din graficul de mai jos: 
 

0
200
400
600
800

1000

2008 2009

Revendicări şi adopţii
Eutanasii
Mortalităţi

 
De pe domeniul public au fost ridicate cadavre de animale ce însumează 1.972 kg. 
 Ca răspuns la cererile iubitorilor şi deţinătorilor de câini şi pentru a sprijinii 
respectarea prevederilor H.C.L. nr. 371/2007 completată şi modificată de H.C.L. nr. 
206/2009, privind circulaţia animalelor de companie pe domeniul public, au fost amenajate pe 
parcursul anului 2009,  un număr de cinci canisite (locuri speciale pentru câini). 
 Canisitele sunt îngrădite, prevăzute cu o plăcuţă inscripţionată din care rezultă 
destinaţia locului, dotate cu coşuri speciale pentru câini, groapă de nisip şi mobilier special 
compus din: căţărătoare simplă, căţărătoare tip balansoar, săritoare cu anvelopă şi obstacol cu 
element în X.  
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 Sala Olimpia    Parc Bihor         Parc Pădurice-Zona Soarelui 
 

                         
Parcul Ion Vidu- Zona Bucovina        Parcul Clăbucet – Zona Şagului 

 
 În anul 2009 au fost montate 156 coşuri speciale pentru reziduuri câini. Coşuri au fost 
amplasate pe arterele principale de circulaţie, în parcuri şi străzile adiacente.  
 

                  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pentru aceste coşuri speciale, au fost achiziţionate două tipuri de pungi pentru 
reziduurile produse de câini,  inscripţionate cu explicaţii privind  modul de utilizare. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/2009, prin 
Regulamentul privind factorii de mediu în zona metropolitană Timişoara, s-a instituit  
Registrul Animalelor de Companie, cu  obligativitatea identificării prin microcipare a câinilor 
şi pisicilor, a  declarării animalelor de companie în scopul  realizării unei baze de date care să 
poată fi utilizată eficient pentru evaluarea populaţiei animalelor de companie şi realizarea 
unui management corespunzător, în sensul identificării operative a oricărui animal pierdut sau  
abandonat.  
 În cursul anului 2009 s-au demarat activităţile pentru identificarea unui teren, 
obţinerea Certificatului de Urbanism, obţinerea  Avizului  prealabil de Oportunitate  (Comisia 
Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism)  pentru P.U.Z. ”Piaţă de expunere şi 
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comercializare a animalelor în municipiul Timişoara”. A fost identificat amplasamentul de pe 
strada Sulina,  aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara, atestat prin H.G. nr. 
1016/2005, poziţia 2352, cu nr. top 504/53, C.F. 287 Freidorf, în suprafaţă de 2.805 mp. 
 
M.  Depunerea de cereri de finanţare pentru proiecte în domeniul protecţiei mediului şi 
implementarea proiectelor cu finanţare internaţională aprobate pentru finanţare; 
⎯ În cursul anului 2009 a fost depusă în   cadrul  „Programului de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria – România 2007 – 2013” – Axa prioritară 2 ”Întărirea coeziunii sociale şi economice 
a zonei de graniţă, domeniul major de intervenţie 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în 
domeniul afacerilor, subdomeniul 2.1.3. Dezvoltarea turismului”, în colaborare cu Primăria 
Oraşului Szeged – Ungaria , Cererea de finanţare a Proiectului ”Trăim în bazinul Carpaţi – 
dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii  Parcului Zoologic Szeged şi Grădinii Zoologice din 
Timişoara”, acronim CARPATZOO -  HURO/0801/018. 
 În urma  analizării şi evaluării, proiectul a primit finanţare  din partea Secretariatul 
Tehnic Comun Ungaria – România – VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for 
Regional Development and Town Planning şi a fost semnat Contractul de finanţare cu 
Liderul de proiect – Primăria Oraşului Szeged.   
⎯ În cursul anului 2009, a fost  întocmită documentaţia  pentru depunerea Proiectului  
”Implementarea Sistemului de management de mediu conform ISO 14001 în cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara” în cadrul  Programului Operaţional DCA ”Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative”, Axa prioritară 2 ”Îmbunătăţirea  calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul major de intervenţie 2.2 
”Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor” – Cererea  de Proiecte 3/2009. 
Proiectul a fost depus la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor în data de 24.04.2009 
– cererea de proiect 384985. Codul SMIS 6378.   
- Valoarea totală a  proiectului propus: 250.000 lei (fără TVA).  Cofinanţarea de la bugetul 
local a contribuţiei  financiare proprii este de  2% din valoarea eligibilă a proiectului – 5.000 
lei, la care se adaugă T.V.A. aferentă şi suma aferentă cheltuielilor neeligibile existente în 
proiect (inclusiv cheltuielile privind certificarea); 
⎯ În cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 
1107/20.08.2009 privind  aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, s-a depus spre 
finanţare nerambursabilă, din Fondul de Mediu, Cererea de finanţare a lucrării ”Modernizarea 
Parcului Carmen Sylva (Doina)”.  
 Valoarea totală a investiţiei este de 3.347,01 mii lei, iar valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile este de 2.474,11 mii lei. Valoarea maxim finanţată  în acest proiect este 1.000 mii lei. 
Contribuţia totală a Municipiului Timişoara se ridică la  2.374,01 mii lei din care 1.474,11 mii 
lei reprezintă contribuţie din valoarea cheltuielilor eligibile (59,58%) şi 899,9 lei contribuţie 
pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.   
 Proiectul a fost depus în data de 10.10.2009 la Ministerul Mediului  şi se află în faza 
de evaluare la Administrarea Fondului de Mediu. 
 
N. ALTE ACTIVITĂŢI: 
a.) În cursul anului 2009, Primăria Municipiului Timişoara a încheiat un contract pentru 
angajare forţă de muncă de la Penitenciarul Timişoara. 
 Activităţile coordonate, verificate şi recepţionate de către consilierii Serviciului 
Protecţia Mediului, sunt după cum urmează:  
- întreţinerea şi igienizarea unor terenuri virane, spaţii verzi, aflate în administrarea 
municipiului Timişoara, aliniamente stradale care nu fac obiectul contractelor de prestări 
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servicii pentru întreţinerea zonelor verzi, penetraţiile în oraş până la limita intravilanului 
extins al Municipiului Timişoara; au fost colectate deşeurile adunate de pe suprafeţele 
igienizate, încărcate în mijloacele de transport şi transportate la deponeu; au fost adunate 
aproximativ 14.000 mc. deşeuri; 
- ecologizarea spaţiilor aflate în careurile blocurilor sau în zone de locuinţe, în vederea   
reconstrucţiei peisagistice a zonelor respective, atât în cartierele din centrul municipiului cât şi 
în cele mărginaşe, cum ar fi cartierele Plopi, Plăvăţ II, Soarelui, Steaua, Mehala,  Ronaţ, Ion 
Ionescu de la Brad, Kuncz, Freidorf, Buziaşului, Ciarda Roşie, Fabric, Ghiroda, Calea 
Aradului  E-V, zona U.M.T. şi Pădurea Verde; 
- decopertarea suprafeţelor aflate în lungul aliniamentelor stradale pe porţiunile care prezintă 
surplus de pământ, peste bordura carosabilului, cum ar fi: străzile General Ion  Dragalina, B-
dul 16 Decembrie1989, strada Bobâlna, Amurgului, Uzinei, Boemia, G. Tako, Pomiculturii,  
Lorena, L.Boţoc, Zürich, Silistra, Borzeşti, Calea Aradului, B-dul 3 August 1919, 1 
Decembrie,  P-ţa Sf. Iosif cel Nou, str. Soroca, C.Stere, I. Inculeţ, Dacilor, Patriah Miron 
Cristea, Ghe. Andraşiu, Ludwig  van Beethoven, T. Grozăvescu, Oradea, Tâmpa,  Bv. M. 
Viteazu,  Bv. Michelangelo, şi B-dul Mihai Eminescu; 

           
 
- refacerea scuarurilor şi a suprafeţelor care au fost distruse cu lucrările de refacere a 
drumurilor, parcărilor, trotuarelor şi pe care au fost depozitate cantităţi de deşeuri rezultate  
din aceste lucrări, de pe străzile B-dul  General Ion Dragalina, B-dul 16 Decembrie1989, 
Uzinei, Calea Aradului,  giraţia Ovidiu Balea – Grigore Alexandrescu, Kopernic, 
Memorandului şi umplerea acestora cu  pământ în vederea aducerii lor la cotă; 
- întreţinerea şi igienizarea spaţiilor (curţi, terenuri ,etc. ), aparţinând instituţiilor publice  
(instituţii de învăţământ-şcoli, grădiniţe, Centrul pentru refugiaţi, spitale şi alte instituţii de 
interes public);  
- efectuarea curăţeniei în interiorul şi în zona limitrofă Pădurii Verzi; 
- defrişarea, plivirea, întreţinerea şi organizarea unor acţiuni de curăţenie generală în 
cimitirele  administrate de Primăria Municipiului Timişoara, a monumentelor eroilor, aleilor 
şi zonelor limitrofe cimitirelor; 
- defrişarea şi igienizarea suprafeţelor aflate în lungul aliniamentelor stradale a  
intrărilor/ieşirilor din Timişoara, de la limita administrativ-teritorială spre ieşire: Calea 
Lipovei, Calea Şagului, Calea Buziaşului, Utvin, Calea Torontalului, Giarmata Vii;  
 
b.) Participare la manifestări, simpozioane, organizarea de manifestări în domeniul 
Protecţiei Mediului: 
- Participarea la manifestarea „Săptămâna calităţii Timişorene” - organizată de AGIR 
Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara; 
- Participarea la sesiunile de instruiri  pentru implementarea Sistemului de Management al 
Calităţii în cadrul  Primăriei Municipiului Timişoara; 
- Participarea la Proiectul  „Ape Subterane Banat” derulat în parteneriat cu Guvernul Olandei 
prin Programul MATRA – sesiunea finală – elaborarea şi prezentarea concluziilor; 
- Participarea la Dezbaterea publică privind Regulamentul Factorilor de Mediu Metropolitani; 
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- Participarea la şedinţa de lucru privind proiectul PHARE 2006 „Retehnologizare Instalaţii 
Mari de Ardere – CET Sud şi CET Centru” – la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
Bucureşti; 
- Participarea la simpozioane, comunicări pe probleme de mediu şi organizarea de manifestări 
specifice de protecţie a mediului:  
 - ”Ziua de ecologizare” - organizată împreună cu ”Eco Club Timişoara”; 
- ”Mijloace ecologice de transport” - organizată de AEGEE Timişoara; 
- ”Marşul Mediului” - organizat împreună cu AEGEE Timişoara; 
- ”Depoluarea solului şi a apelor contaminate” - organizată de Le Floch Depollution; 
- ”Tehnologii combinate inovative pentru protecţia şi remedierea, in-situ a solurilor poluate cu 
metale în scopul reducerii biodisponibilităţii acestora” – REMSOL – organizat de 
Universitatea Politehnica Timişoara; 
- ”Zone contaminate – identificare şi evaluare” – organizată de Camera de Comerţ, Industrie 
şi Agricultură Timişoara; 
- ”Educaţia ecologică în Regiunea Vest din România şi Regiunea Alsacia din Franţa” – 
organizată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş şi Prefectura  Timiş; 
- Organizarea dezbaterii publice privind  Regulamentul factorilor de mediu în zona 
metropolitană; 
- ”Schimbări climatice” – organizată împreună cu societatea „Densktatt” GmbH Viena  şi 
Primăria Municipiului Timişoara; 
c) S-au redactat documentele şi s-au achiziţionat aparatură de măsură şi control: analizor 
compuşi organici volatili (COV) şi determinator de CO2; 
 
 
 

II. SERVICIULUI ADMINISTRARE MEDIU  
 

 

 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
  

 Serviciul Administrare Mediu are în componenţa sa Biroul Ecologie Urbană. 
Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în 

structura sa un şef serviciu, un şef birou şi 12 funcţionari publici de execuţie. 
În cursul anului 2009 în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost 

ocupată  de  7 consilieri. 
  Şef serviciu -  dl. Fiat Victor Călin, biolog.  
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2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 

 
Serviciul Administrare Mediu  are ca obiect de activitate: 

a).  Desfăşurarea activităţii de combatere a vectorilor şi dăunătorilor de pe raza municipiului 
Timişoara prin lucrări de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, prestate 
de către SC DERATON SRL ce presupune pe de o parte, monitorizarea  activităţilor de 
combatere şi eficientizarea  acestora  prin îmbunătăţirea  condiţiilor de lucru, folosirea  unor 
utilaje moderne şi a unor substanţe cu un grad scăzut de toxicitate pentru animale şi oameni şi 
pe de altă parte, urmărirea modului de respectare a termenelor stabilite şi a condiţiilor de 
efectuare a lucrărilor; 
b).  Monitorizarea  factorului de mediu  “aer”; 
c).  Coordonarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi amenajare a spaţiilor de joacă din 
Municipiul Timişoara; 
d). Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  
e). Coordonarea lucrărilor de întreţinere şi  amenajare a parcărilor ecologice; 
f). Monitorizarea calităţii şi a siguranţei alimentelor prin analiza  conţinutului de reziduuri de 
pesticide,  nitraţi şi nitriţi din produsele agroalimentare comercializate în pieţele 
agroalimentare de pe raza Municipiului Timişoara şi verificarea aplicării actelor normative 
emise de organele centrale privind organismele modificate genetic; 
g). Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor, şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, 
persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de administrare  mediu; 
h). Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor de cercetare ştiinţifică în domeniul 
administrării şi  protecţiei mediului. 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
 

În cursul anului 2009, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Administrare Mediu 
au desfăşurat următoarele activităţi: 

 
A. Verificarea activităţii SC DERATON SRL, conform contractului de concesiune nr. 

SC2006- 15308/2006 privind lucrările de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi 
tratamente fitosanitare 
 
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). Dintre zonele cu incidenţă ridicată în ce priveşte numărul 
mare de insecte şi în special pureci, menţionăm subsolurile blocurilor (în general datorită 
pisicilor), instituţiilor de învăţământ  (Liceul I. Mincu, Şcoala Gen nr. 7, Gr. PP. Nr. 23, Gr. 
PP. Nr.22, Grup Şcolar Industrial Alimentar),  Plopi  (bază sportivă) şi  Kuncz. 

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
- suprafaţă tratată 2009 – 129.044 mii mp; 
- valoare totală 2009 – 871.047 lei; 
- substanţe folosite: Forza 50 SC, Metradin Flow, Power AC, Deltamine TC, Phobi, 
Detral. 

 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 temperatură 
şi  apusul soarelui), pe trei sectoare, după cum urmează: 
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- sectorul 1, periferia oraşului, folosindu-se insecticide din grupa a III-a de toxicitate 
pentru   deponia de gunoi Parţa – muşte; 

- sectorul 2, circumscris sectorului 1: vatra oraşului, respectiv cartierele de locuinţe, 
folosindu-se insecticide din grupa a IV-a (fotodegradabile); 

- sectorul 3, circumscris sectorului 2 şi 1: zona ultracentrală reprezentată de parcuri şi 
canalul Bega folosindu-se insecticide biologice (Vectolex). 

Dintre zonele cu incidenţă ridicată în ce priveşte numărul mare de insecte putem aminti: 
- cu muşte: zonele Bucovina, Mircea cel Bătrân, Circumvalaţiunii I+II+III+IV, 

Cetate, Tipografilor, P-ţa 700, Iosefin, Odobescu, Elisabetin, Campus Universitar,           
Badea Cârţan; 

- cu ţânţari: zonele Ion Ionescu de la Brad, UMT, Pădurea Verde, Spital Victor 
Babeş, Telegrafului, Dorobanţi, Modern, Crişan, Plopi, Baba Dochia, Fabric, 
Campus Universitar, Stadion, Spital Judeţean, Ciarda Roşie, Buziaşului, Freidorf,  
 Dâmboviţa, Şagului, Steaua. 

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
 - suprafaţă tratată 2009 – 11.400 ha;  

- valoare totală 2009 – 687.420 lei; 
            - substanţe folosite: Forza 50 SC, Metradin Flow, Power AC, Deltamine TC, 
Detral. 
c). 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  -  6 sectoare 

- zona II : la sud de canalul Bega -  6 sectoare 
- zona centrală 
Momelile finite, preparate din timp, s-au depus în locuri ferite (crăpături, galerii, guri 

de canalizare) sau protejate (în staţii intoxicare metalice).  
Raticidele hidrofuge au fost depuse cu precădere în locurile umede (malul râului Bega, 

sub poduri, canalizări). 
Tipuri de momeli utilizate: 

 
Nr. 
crt. 

 Tip raticid  Concentraţie substanţă activă 

1 Furat Esca Fresca  0,0075% chlorophacinone 
2 Varat Esca Fresca 0,005% brodifacoum 
4 Rattidion pasta  0,005% bromadiolone 
5 Protect B 0,005% bromadiolone 
7 Timrat  0,0075% chlorophacinone 

 
Zonele cu infestaţie frecvent ridicată: Mehala, Ovidiu Balea, Stadion CFR, Cetate , 

rambleul de cale ferată de la viaductul de pe str. Brediceanu până la Gara de Est, platforma 
comercială de pe str. Ialomiţa, malurile Canalului Bega (Spl. Peneş Curcanul - Podul Modoş), 
Solventul, Staţia de epurare a oraşului, Fabric, Baba Dochia, Lunei (case vechi), Badea 
Cârţan, Complex Studenţesc (între str. Pestalozzi şi Bv. Eroilor), Calea Buziaşului, Bv. 
Sudului, Bv. L. Rebreanu pînă la Stadionul Dan Păltinişanu, Timişoara Sud până la Pod. 
Calea Şagului, Freidorf (parc industrial), Girocului, Fratelia – Steaua (porţiunea conducte). 

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
 - suprafaţă tratată 2009 – 37.094 mii mp; 
 - valoare totală 2009 – 1.585.519,96 lei; 
 - substanţe folosite: Furat pastă, Rattidion, Timrat, Varat Pasta;  
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            - Staţii intoxicare carton, Staţii intoxicare metalice, Afişe avertizoare 
d). Deratizare la unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara (şcoli, grădiniţe, 
cantina de ajutor social) 
 Tipuri de momeli (raticide) utilizate: Rattidion pasta, Protect B, Timrat, capcane cu 
adeziv. 

Zonele unde s-au amplasat momeli au fost marcate cu etichete de avertizare.  
Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
 - număr unităţi învăţământ  - 110; 
 - valoare totală 2009 – 17.130,26 lei; 

- substanţe folosite: Rattidion, Timrat, Protect  B; 
            - staţii intoxicare carton, staţii intoxicare metalice, afişe avertizoare. 

e). Dezinsecţie la unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara 
            Lucrările s-au realizat etapizat prin identificarea zonelor de circulaţie a insectelor, 
după care s-a trecut la efectuarea propriu zisă a operaţiunii. 

Dezinsecţia cu substanţele Forza 50 SC, Metradin Flow s-a executat în interiorul 
unităţilor de învăţământ cu utilaje de pulverizat. 
 Dezinsecţia cu substanţele Forza 50 SC, Metradin Flow, Rrapid în zonele verzi (curţi, 
terenuri de joacă, terenuri sportive, alei) s-a efectuat cu utilaje de tip Stihl, Solo si Honda cu 
pulverizare fină tip LV si ULV. 
 La un număr de 68 de unităţi de învăţământ, în cantine, bucătării, puncte alimentare, 
laboratoare ce au în componenţă aparatură electrică şi electronică, unde nu pot fi utilizate 
insecticide lichide s-a  utilizat insecticid de tip Schwabex  gel, care poate fi utilizat fără a 
afecta alimentele sau aparatura electrică şi electronică.  

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
 - număr unităţi învăţământ  - 68; 
 - valoare totală 2009– 105.110 lei; 

- substanţe folosite: Forza 50 SC,  Metradin Flow,  Deltamine TC,  Power AC,  
Detral.   

f). Dezinfecţie la unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara 
Dezinfecţia cu substanţele Desogerm  şi Thor s-a executat în interiorul unităţilor de 

învăţământ cu utilaje tip Turbofoger cu producere de ceaţă rece.  
În perioada  01.11.2009 – 15.12.2009, în urma identificării unor focare de gripă nouă 

AH1N1 (gripa porcină) la Şc. Gen. Nr. 7 şi la Liceul de Telecomunicaţii, au fost efectuate 
lucrări de dezinfecţie cu prioritate. Acest lucru este urmărit şi monitorizat permanent de către 
reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu, iar împreună cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate 
Publică Timiş se vor stabili priorităţile şi intervenţiile în cazul unor noi focare.  

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
 - număr unităţi învăţământ  - 112; 
 - valoare totală 2009 – 205.991 lei; 

- substanţe folosite: Virkon,  Thor, Desogerm, Agrigerm.  
g). Tratamente fitosanitare pe domeniul public al Municipiului Timişoara 

În combaterea bolilor şi dăunătorilor (tratamente fitosanitare) a fost  utilizată „metoda 
integrată”, adică folosirea  alternativă a produselor  biologice şi a  produselor  chimice, 
aceasta ducând la păstrarea unui echilibru în ecosistem. 
 

Nr. 
crt. 

Produsul Forma de 
condiţionare 

Substanţa activă Doza de aplicare 

1 Dithane M 45 
(fungicid) 

Pulbere umectabilă mancozeb 0,002 kg / 1.000 mp 

2 Mavrik 2F Lichid  Tau-fluvalinat 240 gr / litru 0,05 litri / 1.000 mp 
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(insecticid) 
3 Trichotim Ouă trichogramma 

parazitate 
Trichogramma sp. 17.500 exp. / 1.000 mp 

4 Mospilan  70 WP Pulbere Acetamiprid 70% 0,025% 
5 Topsin Pulbere Tiofanat metal 70% 0,05% 
6 Omite 570 EW Lichid  Propargit 570 g/l 0,1% 
7 Ulei mineral 

Austribsskiti 
Lichid  Produs biologic   

8 Oleocarbetox  Lichid  Malation  ulei mineral 1,5% 
9 Cupritim  Pulbere  Cupru 50% 0,2% 

 
 Tratamentele fitosanitare au fost executate în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi 
Pădurea Verde, după o monitorizare prealabilă şi  ţinând  cont de avertizările  Unităţii 
Fitosanitare Timiş.  

Infestaţie frecvent ridicată cu: Afide,  Păduchele lânos, Păduchele ţestos, Acarieni,  
Ploşniţa  teiului, Omizi defoliatoare, Moliera Miniera, (Cameraria ohridella) s-a constatat în 
parcurile şi aliniamentele  stradale plantate cu catalpa, dud ornamental, tei, salcâm 
ornamental, castan, prun ornamental, gard ornamental (hibiscus, buxus), trandafiri,  din 
zonele: 

- zona de Sud:  Splaiul Tudor Vladimirescu, Bv. 16 Decembrie, Mihai Viteazul (str. 
Putna),  

                              V.  Pârvan,  Lidia,  Cluj, Complex Studenţesc; 
-    zona de Nord: Parcul Rozelor, Justiţiei, Central, Civic, Poporului, Ghe. Lăzăr, 
Brediceanu,  
                            Bogdăneşti, Take Ionescu, Simion Bărnuţiu, Pârvan, Tudor 
Vladimirescu,  
                            Michelangelo, Regele Carol, Republicii. 
Cantităţi de lucrări 
 - suprafaţa tratată – 23.197 mii mp; 
 - valoare totală 2009 – 724.442,31 lei; 

- substanţe folosite: Ulei mineral Austribskiti, Omite, Mospilan, Topsin, 
Mavrik, Dithane M 45, Oleocarbetox, Cupritim, Trichogramma  sp.  

 h). Monitorizarea vectorilor  pe domeniul public al Municipiului Timişoara 
Monitorizarea proceselor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi a tratamentelor 

fitosanitare 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 şi tratamente 
fitosanitare). 
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Pentru o monitorizare eficientă, municipiul Timişoara a fost împărţit în două zone: 
- zona de Nord faţă de canalul Bega (UMT,  Modern, I.I. de la Brad, Aradului, O. Balea, 

Antene, Cetate, Ghiroda Nouă, Telegrafului, Grădina Zoologică) ; 
- zona de Sud faţă de canalul Bega (Traian, Ciarda Roşie, Braytim, Elisabetin, Iosefin, 

Dâmboviţa,  Freidorf, Fratelia, Stadion, Plopi). 

În fiecare din aceste două zone s-au amplasat un număr de 10 staţii de monitorizare 
permanente, de tip Black Hole şi Sundew Fly, repartizate în cadrul fiecărei zone în locurile 
cele mai reprezentative din punct de vederii al prezenţei vectorilor. 

Insectele capturate  sunt identificate la fiecare 10 zile, stabilindu-se totodată gradul de 
infestare cu insecte vectoare pentru fiecare zonă, iar datele obţinute din monitorizare vor 
precede programul decadal stabilit de concesionar pentru efectuarea tratamentelor de 
dezinsecţie. 

Zonele cu ape stagnante au fost de asemenea monitorizate, prin prelevarea de probe 
care au fost analizate de către Centrul de Cercetări de Igienă şi Patologie Animală din cadrul 
Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara.  Ca urmare a confirmării prezenţei larvelor în 
zonele din care s-au făcut prelevările, s-au efectuat lucrările de delarvizare. 

Monitorizarea gradului de infestare fitosanitară s-a efectuat prin deplasarea periodică, 
decadal, în zonele cu vegetaţie de pe raza municipiului. Observările s-au efectuat împreună cu 
specialişti de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului - Timişoara şi 
de la Institutul Naţional de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti - Secţia Timişoara.         

 
B.  Monitorizarea factorului de mediu ,,aer,, pe raza Municipiului Timişoara 

 
Protecţia atmosferei are la bază respectarea principiului de abordare integrată a 

protecţiei mediului, reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului.  

Protecţia atmosferei are ca scop prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorării şi 
ameliorarea calităţii atmosferei în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi 
mediului. 

În ceea ce priveşte calitatea aerului în mediul înconjurător s-a urmărit, verificat şi 
monitorizat starea mediului urban prin efectuarea următoarelor activităţi: 
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 - s-au verificat un număr de 45 agenţi economici de pe raza Municipiului Timişoara 
privind modul de gestionare a factorului de mediu aer şi a legalităţii funcţionării acestora din 
punct de vedere al protecţiei mediului conform Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 modificată şi completată cu Hotărârea 
Consiliului Local nr. 206/2009, conform programelor acţiunilor de verificare a agenţilor 
economici; 

 - s-au desfăşurat activităţi de verificări tematice: 
 - identificarea problemelor de mediu din zona I.I.de la Brad – Calea Lipovei, 
întâlnire             
        cu preşedintele Consiliului de Cartier şi realizarea unor chestionare pentru 
cetăţenii    
        din zonă referitoare la protecţia atmosferei; 
 - verificări activitate agenţi economici împreună cu Garda de Mediu, pe 
probleme  
        privind starea de mediu. 

- s-au derulat şi urmărit studii de cercetare ştiinţifică pentru evidenţierea nivelului 
actual de poluare al atmosferei în Timişoara şi evaluarea schimbărilor microclimatului urban  
– Analiza calităţii aerului în municipiul Timişoara. 

Din studiile de cercetare asupra noxelor (imisii) efectuate până acum şi a rezultatelor 
obţinute pentru măsurătorile efectuate în mai multe locaţii din Timişoara s-au constatat 
depăşirea valorilor limită a concentraţiei de pulberi în suspensie (PM10) în aer în majoritatea 
zonelor monitorizate, inclusiv valori destul de ridicate în zonele verzi, conducând la concluzia 
că problema poluării cu pulberi în suspensie (PM10) este una generalizată la nivelul 
Municipiului Timişoara. 

Dioxidul de carbon - CO2 nu prezintă un pericol direct pentru sănătatea umană (este 
reglementat la nivelul poluării aerului în interiorul spaţiilor de lucru), dar este principalul 
„vinovat” pentru schibările climatice, reducerea emisiilor de CO2 constituind o prioritate la 
nivel gobal. Principale gaze de seră antropogene sunt dioxidul de carbon (CO2) şi metanul 
(CH4).  

În ceea ce priveşte Municipiul Timişoara s-au constatat depăşiri într-un procent mediu 
de 1,49 %  ale concentraţiei de metan (CH4) şi într-un procent mediu de 51 % ale 
concentraţiei de bioxid de carbon (CO2) în atmosferă (raportat la valorile de background 
global CH4 ~ 1.5 ppm şi CO2 ~ 370 ppm), depăşiri deloc surprinzătoare pentru un oraş cu o 
dezvoltare economică atât de rapidă. 

În urma studiului s-a constatat că  în municipiul Timişoara poluanţii care depăşesc cel 
mai des limitele impuse de legislaţie sunt speciile pulberi în suspensie (PM10) şi ocazional 
oxizi de azot (NOx) şi monoxid de carbon (CO). 

- ,,Studiu  aerobiologic asupra calităţii aerului prin monitorizarea volumetrică” 
realizat de către Universitatea de Vest Timişoara - Facultatea de Biologie. 

 Studiul a evidenţiat principalele metode de biodetecţie vegetală a poluării atmosferice: 
metoda volumetrică de recoltare, identificare şi cuantificare a particulelor biotice aeropurtate 
şi potenţialul lor alergen asupra sănătăţii populaţiei; testarea viabilităţii polinice pe diferite 
specii lemnoase şi ierboase; polivalenţa diagnozei foliare pentru a evidenţia răspunsul 
plantelor la posibila poluare a aerului. Rezultatele studiului de cercetare indică o diminuare a 
calităţii aerului în intersecţii şi de-a lungul marilor artere rutiere ce străbat oraşul; din punct de 
vedere biologic este certă prezenţa unei mari cantităţi de pulberi care afectează structura 
anatomică a arborilor şi plantelor ierboase perene iar modificarea viabilităţii polenului indică 
şi prezenţa gazelor cu caracter poluant. 
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Concentraţii anuale aeropolinice pentru anul 2009 

 
- ,,Studiu  microbiologic asupra calităţii aerului,, realizat de către Institutul de 

Sănătate Publică Timişoara ”Prof. Dr. Leonida Georgescu”, Laboratorul de 
Microbiologie. 
Primăria Municipiului Timişoara a participat la prelevarea probelor de aer din spaţiile 

închise din pieţele Giroc, Badea Cârţan, 700, de Gross, acestea fiind supuse studiului, pe 
parcursul mai multor luni calendaristice, constatându-se necesitatea efectuării lucrărilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi închiderea pentru o zi a pieţelor în vederea salubrizării şi igienizării. 

 
 
 
   
 

De asemenea s-a monitorizat 
activitatea societăţii S.C. Continental 
Automotive Products SRL T ara,  pentru 
eliminarea şi/sau diminuarea impactului 
pe care această activitate o are asupra 
calităţii mediului şi implicit a sănătăţii umane, s-a participat la dezbaterile publice organizate 
în cadrul derulării procedurii de obţinere a Autorizaţiei de Mediu.  În data de 17 noiembrie 
2009 a fost depus Proiectul Programului de Conformare de către S.C. Continental Automotive 
Products SRL Timişoara la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, proiect care 
cuprinde un set de măsuri (naturale şi tehnice) care să conducă la reducerea impactului 
olfactiv asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. 

imişo

S-au desfăşurat campanii de prelevări de probe de aer pentru determinarea pulberilor 
în suspensie (PM10) cu aparatura din dotarea Direcţiei de Mediu în mai multe locaţii din 
Timişoara  - intersecţii aglomerate. 

S-au desfăşurat campanii de prelevări de probe de aer  în locaţiile stabilite în vederea 
elaborării lucrării ,,Impactul instalaţiilor mari de ardere (sisteme de termoficare centralizate) 
asupra calităţii aerului în municipiul Timişoara”. 

S-a participat la organizarea proiectul ecologic interjudeţean „Capitala verde a 
Europei, Timişoara - Mica Vienă” în perioada 22 - 24.04.2009 cu ocazia Zilei Pământului, 
proiect a cărui temă a fost „Măsurători ale calităţii aerului în zona de nord-est a Municipiului 
Timişoara”. 
 

Zona de nord-est. Bariera Pădurea Verde 
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C. Coordonarea  lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă 
din Municipiul Timişoara 

 
S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de amenajare, reamenajare şi 

modernizare, respectiv 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 
2.102.998 lei, reprezentând:  
 - lucrări de amenajare a unui loc de joacă pe strada Mihail Jora;  

- reamenajarea locurilor de joacă la grădiniţele: PP 44, strada Ion Vulcan nr. 1, 
respectiv PN 11, strada Aluniş nr. 36, la Şcoala Generală nr. 5 strada Moise Nicoară, respectiv 
la Şcoala Generală nr. 20, strada Martir Radu Constantin (fostă Humuleşti); 

- reamenajarea locurilor de joacă din Parcul "Clăbucet”, pe strada Polonă, pe strada 
Lămâiţei Bl. 22, respectiv în  Parcul „Bihor”; 

- lucrări de modernizare a spaţiului de joacă de pe strada Martir Radu Constantin 
(fostă Humuleşti), cel amplasat la intersecţia străzii Inocenţiu Micu Klein cu str. Căprioarei, 
respectiv cel de pe strada Hărniciei;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - s-au executat lucrări de reparaţii curente la peste 40 de locuri de joacă . 

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 1.890.426lei, reprezentând:  
 - lucrări de amenajare a locului de joacă situat pe strada Ioan Nistor din cartierul 
Mehala şi unul în „Parcul Zurich”; 
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 - reamenajarea locurilor de joacă de la Grădiniţa PP 27 de pe strada Brânduşei, 
grădiniţa PP 22 de pe strada Semenic, grădiniţa PP 22 de pe strada Semenic, grădiniţa PP 19 
de pe strada Banciu Leontina 05 (Narciselor),  grădiniţa PP 48 de pe strada Drăgăşani, 
grădiniţa PP 25 de pe strada Suceava, grădiniţa PP 9 de pe strada Crişan; 
 - pe spaţii verzi au fost reamenajate locurile de joacă de pe strada Academician Remus 
Răduleţ (fostă Boemia), pe strada Intrarea Dornei, în Parcul „Arhanghelii Mihail şi Gavril”, 
situat pe strada Măslinului şi cel situat în Parcul Ion Vidu; 
 - lucrări de modernizare la grădiniţa PP 36 de pe strada Teiului,  la grădiniţa PP 24 de 
pe strada Măslinului şi pe străzile Silistra, Dobrogea, Dr. Alexandru Martha, Bucureşti nr. 18-
20; 
 - s-au montat echipamente de fitness la locul de joacă situat la intersecţia străzii 
Garofiţei cu strada Mistral, respectiv în spatele sălii „Olimpia”; 
 - s-au executat lucrări de reparaţii curente la peste 30 de locuri de joacă. 
 

D. Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii 
 
Unele din documentele hotărâtoare care stau la baza reducerii nivelului de zgomot 

într-o urbe, sunt “Planurile de acţiune pentru reducerea zgomotului” ce cuprind măsurile 
preconizate a fi luate pentru reducerea zgomotului ambiental, în special în zonele unde există 
depăşiri semnificative, în scopul protejării sănătăţii umane şi a conservării zonelor liniştite. 

Ţinând cont de acest aspect, Serviciul Administrare Mediu, şi-a propus în cursul 
anului 2009 realizarea unui program pilot care a prevăzut (pe baza hărţilor de zgomot şi a 
planurilor de acţiune) amplasarea unor panouri fonoabsorbante pe Calea Aradului, nr. 56, în 
dreptul ,,Grupului  Şcolar Agricol Iulian Dracea", zonă în care poluarea fonică, conform 
hărţilor de zgomot pentru traficul rutier, depăşeşte valorilor maxime admise cu mai mult de 10 
dB. 
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                           Faze de execuţie a panourilor fonice în Calea Aradului nr.56 
  

Hărţile de zgomot şi Planurile de acţiune, pentru a putea fi studiate de toţi cetăţenii 
interesaţi, au fost postate pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara; 

De asemenea s-a organizat dezbaterea publică pentru informarea publicului cu privire 
la poluarea fonică din municipiul Timişoara, măsurile luate şi măsuri ce urmează a se lua pe 
viitor de Primăria Municipiului Timişoara, conform Planurilor de acţiune,  pentru reducerea 
zgomotului; la această dezbatere publică au participat o serie de instituţii, organizaţii, 
preşedinţi ai consiliilor consultative de cartier, asociaţii de proprietari/locatari, cetăţeni 
interesaţi. 
 

                   
 

Măsurarea nivelului de zgomot pe Calea Aradului nr.56  
în dreptul ,,Grupului  Şcolar Agricol Iulian Drăcea" 

 
Împreună cu Direcţia Poliţia Comunitară şi Serviciul Publicitate şi Comerţ, s-au 

organizat un număr de 10 acţiuni comune de noapte pentru identificarea şi sancţionarea celor 
care încalcă ordinea şi liniştea publică.   

La sesizările venite din partea cetăţenilor (în număr de 62) s-au impus efectuarea de 
măsurări ale nivelului de zgomot la un număr de unsprezece situaţii, din care în şapte cazuri s-
au înregistrat depăşiri ale valorilor maxime admise, pentru care au fost întocmite somaţii în 
vederea respectării prevederilor legale privind zgomotul ambiental. 

Pentru zonele considerate „liniştite” conform Hotărârii de Guvern nr. 321/2005, 
republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, art.4, ali. 16, stabilite de 
Primăria Municipiului Timişoara şi Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Timişoara, 
s-a efectuat monitorizarea pentru stabilirea nivelului de zgomot şi menţinerea acestora în 
intervalul stabilit, conform hotărârii mai sus menţionate. 

S-a demarat, împreună cu Facultatea de Mecanică – Catedra de acustică şi Vibraţii, 
realizarea unui ,,Studiu  privind reducerea nivelului de zgomot în municipiul Timişoara 
folosind asfalt cauciucat″, care urmează a se finaliza în anul 2010. Acest studiu are menirea 
de a realiza la nivel experimental o reţetă care ulterior poate fi utilizată la scara ,,macro”, prin 
asfaltarea unei străzi intens traficate, unde s-a constatat că nivelul de zgomot este foarte 
ridicat. 

 
E. Coordonarea lucrărilor de amenajare a parcărilor ecologice 
  
În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, a OUG nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, art. 70, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de  refacere peisagistică şi ecologică a 
zonelor deteriorate şi să adopte măsuri pentru întreţinerea acestora. 
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Înfiinţarea de parcări ecologice în Municipiul Timişoara derivă dintr-o lipsă acută de 
locuri de parcare pentru autoturisme şi de suprafaţă acoperită cu vegetaţie în zona urbană.  

Încheierea  Acordului  Cadru nr.109/18.08.2009 între Primăria Municipiului 
Timişoara şi SC Cruzeiros S.R.L privind servicii de întreţinere şi refacere zone verzi – parcări 
ecologice, a dus la refacerea de zone deteriorate ca parcare ecologică în mai multe locaţii: 

- Intrarea Zenit - 9 locuri de parcare; 
- Str.  Remus Tăşală  (Frasinului )  - 24 locuri de parcare; 
- Str. Electronicii -  49 locuri de parcare; 
- Str. Sebastian Iordan -  2 locuri de parcare; 
- Str. Dinu Lipatti  -  7 locuri de parcare; 
- Intrarea Râului -  31 locuri de parcare; 
- B-dul. Sudului -  10 locuri de parcare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Siguranţa produselor agroalimentare 
 

Siguranţa consumatorilor reprezintă o preocupare permanentă a Primăriei Municipiului 
Timişoara,  în conformitate cu Directiva 2001/95 din 3 decembrie 2001 a Parlamentului 
European şi a Consiliului European, care impune ca obligaţie generală comercializarea de 
produse sigure şi garantarea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi securităţii persoanelor 
din comunitatea europeană, precum şi buna funcţionare a pieţei interne şi a Legii 
150/14.05.2004 republicată, privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale.  

Motiv pentru care se doreşte comercializarea în pieţele de pe raza municipiului a 
produselor agroalimentare de calitate superioară, care să aibă un impact minim asupra 
sănătăţii populaţiei, încurajarea agriculturi ecologice fără utilizarea organismelor modificate 
genetic, a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor, în culturile agricole.  

Astfel în cursul anului 2009 au fost demarate mai multe activităţii specifice siguranţei 
produselor agroalimentare: 

- colaborări cu Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi 
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Timiş privind respectarea Ordonanţei 
de Urgenţă nr. 43/2007 ( actualizată ) privind introducerea deliberată în mediu şi 
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a HCL 43/2009 - 
Regulamentul privind Factorii de mediu din zona Metropolitană Timişoara;  

- realizarea unui studiu în colaborare cu SC Deraton SRL şi Laboratorul FumoPrep KFT 
( din Mórahalom – Ungaria ) privind conţinutul de reziduuri de pesticide, nitraţi şi 
nitriţi din produsele agroalimentare comercializate în pieţele de pe raza Municipiului 
Timişoara; au fost prelevate  10 probe  de legume fructe din următoarele locaţii: 
pieţele Iosefin, 700, B. Cârţan şi Gross şi supermarketurile Real şi Kaufland, 
constatându-se depăşiri ale cantităţilor de reziduuri de pesticide pentru varză şi 
morcovi;  

- realizarea un studiu teoretic „Impactul produselor agroalimentare cu conţinut de 
reziduuri de pesticide, nitraţi şi nitriţi asupra sănătăţii populaţiei”; 
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- organizarea unei  dezbateri publice  în data de 11 noiembrie 2009  în colaborare cu 
S.C. Pieţe S.A.  cu scopul prezentării  informaţiilor privind importanţa folosirii 
raţionale şi controlate a pesticidelor şi a îngrăşămintelor, impactul acestora în 
agricultură şi silvicultură şi  bazele reglementării regimului pesticidelor şi a 
substanţelor de uz fitosanitar, a nitraţilor şi nitriţilor şi sursele de poluare a 
agroalimentelor cu aceste substanţe chimice. La dezbatere au fost invitaţii toţi factorii 
cu răspundere: Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, 
Institutul de Sănătate Publică „Dr. Leonida Georgescu” Timişoara, Inspectoratul 
Judeţean pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Timiş, Oficiul pentru 
Protecţia Consumatorului Timişoara, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Timiş,, Garda Naţională de Mediu Timiş, Prefectura Judeţului Timiş, preşedinţi ai 
consiliilor de cartiere, administratori de piaţă, producători agricoli şi  agenţi 
economici. 

                                            
G. Verificarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, persoane  

juridice pe probleme de mediu. 
În cursul anului 2009 au fost soluţionate un număr de 423 solicitări, sesizări şi 

reclamaţii primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi economici, cu privire la: 
 - întreţinere, reparaţii şi amenajări locuri de joacă – 178 buc; 
 - amenajări parcări ecologice – 90 buc; 
 - poluarea aerului datorită funcţionării necorespunzătoare a unor agenţi economici – 42 
buc; 
 - poluarea fonică – 62 buc; 
 - necesitatea efectuării lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie pe domeniu public, 
asociaţii  
   locatarii, instituţii de învăţământ  - 27 buc; 

- colaborarea şi verificarea unor sesizări comune împreună cu diferite instituţii: 
Agenţia de Protecţie a Mediului, Garda de Mediu, Consiliul Judeţean, etc. – 24 buc. 

 
Măsuri: 
Ca urmare a controalelor efectuate pe teren  de către consilierii din cadrul serviciului 

au fost luate următoarele măsuri: 
  - s-au emis un număr de 29 invitaţii – ( prezentare documente justificative); 
  - s-au emis un număr de 30 de somaţii, din care: 
    - probleme de zgomot – 4 
    - probleme poluarea aer – 7; 
    - probleme privind deratizare/dezinsecţie -19; 
  - au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 10. 500 lei, din 
care: 
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      -  pentru neefectuarea lucrărilor de deratizare/dezinsecţie - 5; 
       - depozitări pe domeniul public – 1; 
       - murdărirea  domeniului public cu uleiuri – 1; 

Din cele 7 sancţiuni contravenţionale 5 au fost achitate şi 2 au fost trimise spre 
urmărire la Direcţia Fiscală. 
     
  H. Alte activităţi 
 
- s-au  întocmit comunicate de presă, note de informare, note de constatare, rapoarte, 
programe, care au fost solicitate la nivelul serviciului; 
- s-a elaborat materialul pentru broşura cu titlul ,,Stratul de ozon  şi  încălzirea globală,,; 
- participarea la seminarul de întâlnire al agenţilor economici cu tema  “ Zincarea termică” – 
la Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului; 
- participarea la simpozionul cu tema “ Calitatea produselor şi serviciilor - la Facultatea de 
Chimie Industrială şi Ingineria Mediului; 
- participarea la seminarul privind Proiectul Schemelor Directoare ale Spaţiului Hidrografic               
Banat –  la Direcţia Apelor Banat; 
- întocmit bază de date privind legislaţia de mediu, pe probleme specifice serviciului; 
- arhivarea documentaţiei la nivel de serviciu. 
- prezentarea metodei de realizare a unei parcări ecologice în Zona Steaua; 
- în cursul lunii iunie 2009 s-a participat la festivalul Bega Bulevard între Podul Tinereţii şi 
Podul Traian printr-o expoziţie de flori şi instalare de cuiburi şi hrănitori în parcuri. 
- prezentarea activităţii (utilaje, aparatură şi substanţe) de combatere a vectorilor şi 
dăunătorilor în Municipiul Timişoara de către Serviciul Administrare Mediu, împreună cu 
S.C. Deraton SRL, în cursul lunii iunie 2009 în Parcul Rozelor. 

 
           
BIROUL ECOLOGIE URBANĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
COMPONENŢA BIROULUI 
 
 Biroul Ecologie Urbană este un compartiment de specialitate în cadrul Serviciului 
Administrare Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef birou şi  5 funcţionari publici de 
execuţie. În cursul anului 2009 acestă structură a fost ocupată de 1 referent de specialitate  şi 4 
consilieri. 

Şef birou – d-na Paniti Eugenia, inginer chimist 
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2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
 
Obiectul principal  de activitate al biroului cuprinde: 
a). Verificarea activităţilor ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi în pieţele private privind aplicarea legislaţiei de mediu.  
b).  Verificarea modului  de gestionare a factorul de mediu “apă” de către persoanele fizice şi 
agenţii economici. 
c).  Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru procedurile de achiziţie publică. 
d). Gestionarea 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 documentaţiei pentru accesarea fondurilor structurale. 
g). Verificarea şi soluţionarea    sesizărilor, reclamaţilor  şi solicitărilor primite de la cetăţeni, 
persoane  juridice, pe probleme de mediu. 
h). Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor de cercetare ştiinţifică în domeniul 
administrării şi protecţiei mediului.  
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
 
A. Verificarea activităţilor ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi în pieţele private, privind aplicarea legislaţiei de mediu şi a 
legislaţiei referitoare la  exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă. 

S-au efectuat un număr  de 195 de controale în pieţele municipiului  (din care 79 de 
verificări au fost efectuate după terminarea programului de funcţionare a pieţelor ) pentru 
verificarea următoarelor obiective:  

- respectarea  Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza 
Municipiului Timişoara (aprobat prin HCL nr. 334/2002) de către utilizatorii pieţelor; 

- respectarea  normelor privind  exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 
conform HG nr. 348/ 2004; 

   - legalitatea certificatelor de producătorii, conform HG nr. 661/2001- privind 
procedura de eliberare a certificatelor de producător  

 În baza programelor trimestriale au fost  organizat 28 de acţiuni  de verificări a actelor 
de comerţ practicate în  pieţele de pe raza Municipiului Timişoara în colaborare cu Direcţia 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş (DSVSAT), Inspectoratul Judeţean 
pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Timiş (IJCSMST) şi Direcţia Regională 
de Metrologie Legală Timiş ((DRMLT), conform tabelului: 
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1 DSVSAT   X  X  X  X        
2 IJCSMST   X X      X X  
3 DRMLT     X X X X X    

  
S-au  organizat acţiuni de igienizare/salubrizare/deratizare/dezinsecţie/ dezinfecţie  a 

pieţelor la terminarea programului de funcţionare, cu sprijinul Poliţiei  Comunitare  şi  în 
colaborare cu SC Deraton S.R.L., conform planificărilor lunare; 
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În  colaborare cu SC Pieţe SA în data de 12 iunie 2009 s-a organizat o dezbatere 

privind „Calitatea în pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Timişoara – regăsită în 
produsele cumpărate şi în serviciile oferite de către comercianţi”.  
 

B. Activităţi realizate în domeniul apelor  
 

În cursul anului 2009 s-au efectuat un număr de 14 acţiuni de verificare a malurilor 
Canalului Bega,  în colaborare  cu  Serviciul Inspecţia Teritorială a Apelor din cadrul 
Direcţiei Apelor Banat şi cu  sprijinul Poliţiei Comunitare; acţiunile s-au derulat conform 
programelor trimestriale şi în baza Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HCL nr. 371/2007, modificată şi completată cu HCL 206/2009 cu privire la 
salubrizarea şi protecţia malurilor, respectiv a cursurilor de apă;. 
 In urma controalelor efectuate s-au constatat următoarele: 

- depozitări de deşeuri diverse (material vegetal, pământ rezultat din săpături, pet-uri, 
deşeuri           menajere, deşeuri din  construcţie etc.) ; 

- au fost depistate persoane fizice care spălau autoturisme în zona de protecţie a 
Canalului Bega; 
            - au fost identificate persoane juridice care deversau ape menajere în cursul de apă. 

În colaborare cu Serviciul Calitate - Mediu din cadrul S.C. Aquatim S.A au fost 
monitorizaţi 67 de agenţi economici cu privire la gestionarea apelor uzate evacuate în sistemul 
de canalizare, conform  programelor trimestriale  şi în baza HCL  nr. 371/2007 (modificată şi 
completată) şi H.G.  nr. 352/21.04.2005, privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 – 
anexa 2 Normativ NTPA – 002, privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de 
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.   

S-a realizat documentaţia necesară pentru achiziţionarea serviciului de întocmire a 
Studiului de Fezabilitate, Proiectului tehnic, Caiet de sarcini, Detalii de execuţie şi Proiect 
autorizaţie construcţie pentru obiectivul de investiţie privind „Reconstrucţia ecologică a bălţii 
de pe strada Lămâiţa” şi s-a derulat procedura de cerere de ofertă pentru achiziţionarea 
serviciilor menţionate anterior. 
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Balta Cartierul Freidorf ( str. Lămâiţa) 

 
S-au achiziţionat serviciile de realizare a trei studii de cercetare a calităţii apelor în 

baza contractelor încheiate: 
- Cercetarea apelor din precipitaţii în municipiul Timişoara – Universitatea Politehnica 

Timişoara - Facultatea de Chimie Industrială; 
- Evaluarea  apelor stagnante în municipiul Timişoara – Universitatea Politehnica 

Timişoara - Facultatea de Hidrotehnică; 
- Studiu privind radioactivitatea apelor în municipiul Timişoara – Institutul Naţional de 

Cercetare – Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive Bucureşti. 
Împreună cu Primăria Gyula – Ungaria, în data de  06.05.2009, respectiv în data de 

24.06. 2009, s-a realizat un schimb de experienţă cu privire la modul de colectare a apelor 
meteorice în reţea separată de canalizare şi deversarea acesteia printr-un sistem controlat în 
bălţile de pe raza oraşului. 

 
C. Pregătirea documentaţiei tehnice pentru achiziţiile publice specifice serviciului 
 
S-au întocmit teme de proiectare pentru achiziţionarea serviciilor de realizare a 

SF+PT+CS+DE+PAC parcări ecologice pentru următoarele amplasamente: Dâmboviţa nr. 80, 
Zarand nr. 3-5-7-9, Circumvalaţiunii nr. 37, Intrarea Sabinei nr 1-2-3 + Musicescu nr. 12, 
Intrarea Castanilor nr. 1-2 + Hărniciei nr. 3, pentru care s-a organizat ulterior şi procedura de 
achiziţie prin cerere de ofertă; 

S-a realizat întreaga documentaţie necesară achiziţiei serviciilor de refacere şi 
întreţinere zone verzi pentru parcări ecologice  în municipiul Timişoara, finalizată prin 
semnarea unui Acord Cadru pe 3 ani. 

S-a pregătit întreaga documentaţie necesară pentru achiziţia serviciilor de întreţinere, 
reparaţii şi refacere a locurilor de joacă şi canisitelor în municipiul Timişoara, la Nord  şi Sud 
de canalul Bega, care se va finaliza printr-un Acord Cadru pe 3 ani; 
 S-a stabilit componenţa comisiei de recepţie pentru mijloacele fixe ale Direcţiei de 
Mediu. 

S-a întocmit documentaţia necesară pentru: 
- achiziţia serviciilor de elaborare a studiului de impact social privind 

„Amenajarea unei pieţe volante în cartierul Freidorf, Timişoara”; 
- achiziţia de servicii de întocmire SF+PT+CS+DE+PAC pentru 5 locaţii de 

parcări ecologice; 
- achiziţia de servicii de întocmire SF+PT+CS+DE+PAC pentru 5 locaţii de 

locuri de joacă şi canisite; 
- achiziţia de servicii de întocmire a Studiului privind conservarea 

biodiversităţii în Municipiul Timişoara; 
- achiziţia serviciului de realizare a bustului Reginei Maria. 

 
            D. Gestionarea  perdelelor 
forestiere de protecţie ale Municipiului 
Timişoara 
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 Împreună cu membrii comisiei de evaluare nr. 8 din cadrul Direcţiei de Patrimoniu s-a 
realizat inventarierea tuturor arborilor existenţi pentru toate cele 7 tronsoane de perdea 
forestieră de protecţie. 
 Pentru prevenirea daunelor provocate prin păşunat precum şi pentru a preveni 
depozitările de deşeuri, au fost realizate verificări periodicede către reprezentanţi ai Direcţiei 
de Mediu. 

De asemenea împreună cu reprezentanţi ai Inspectoriatului Teritorial de Regim Silvic 
şi Vânătoare, Timişoara şi  ai Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara au avut 
loc întâlniri de lucru şi s-au purtat discuţii tematice cu propunere de măsuri 

- în zonele libere, în care perdeaua forestieră a fost afectată de secetă, se va recurge la 
replantarea cu puieţi rezistenţi la factorii climatici; 

- fertilizarea terenului pentru îmbunătăţirea calităţii solului şi asigurarea unui creşteri 
rapide şi sănătoase a arborilor şi aplicarea tratamentelor fitosanitare; 

 
   E.  Gestionarea  pădurii proprietate a Municipiului Timişoara.   
 
               În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice componente ce administrează 
suprafeţele de pădure proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara conform contractelor de 
administrare nr.10182/20.11.2009 respectiv contract nr.9905/28.11.2008 s-au monitorizat  
următoarele aspecte: 
             - urmărirea respectării Amenajamentelor silvice ale suprafeţelor de pădure (734,4 ha) 
precum şi respectarea cerinţelor reflectate în Legea nr.46 - Codul Silvic din 2008; 
 -  întocmirea bazei de date pentru fiecare suprafaţă (corp) de pădure aflată în posesia 
Primăriei Municipiului Timişoara, aceasta cuprinzând titluri de proprietate, C.F.-uri, hărţi, 
procese-verbale de punere în posesie;  
             - inventarierea suprafeţelor de pădure împreună cu membrii comisiei de evaluare nr.8 
din cadrul Direcţiei de Patrimoniu şi inspecţia de fond periodică ce se derulează bianual; 
               - stabilirea împreună cu ocoalele silvice a perioadelor lucrărilor anuale prevăzute în 
amenajament (tăieri de igienă,curăţiri, rărituri, extragerea arborilor uscaţi), în vederea 
participării la acestea;  
               - verificări pe teren în colaborare cu  personalul silvic pentru controlul fitosanitar în 
vederea depistării dăunătorilor; 
              - verificarea respectării regulilor de tăiere şi scoatere a materialului lemnos din 
pădure atunci când se execută tăieri; 
              - verificarea stării bornelor amenajistice si limitelor parcelare; 
              - verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de 
pădure pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie,molozuri etc.; 
              - s-a participat la inspecţia de fond anuală prevăzute în contract împreună cu Ocolul 
Silvic Ana Lugojana. 
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              -s-a luat în calcul întocmirea unui nou amenajament silvic pentru o suprafaţă de 
500.45 ha ce cuprinde trei corpuri învecinate de pădure odată cu începutul anului 2010;   
 

 
G. Verificarea  solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţilor primite de la cetăţeni, persoane  

juridice pe probleme de mediu. 
 

În cursul anului au fost 2009 au fost soluţionate un număr de 63 solicitări, sesizări 
reclamaţii primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi economici, cu privire la: 
 - poluarea apei – 7 buc; 
 - desfăşurarea activităţilor de comerţ în pieţele agroalimentare 33 buc; 
 - inventariere monumente de artă plastică – 6 buc; 

- colaborarea şi verificarea unor sesizări comune împreună cu diferite instituţii: 
Agenţia de Protecţie a Mediului, Garda de Mediu, Consiliul Judeţean, Direcţia Apelor Banat,  
17 buc; 
 

Măsuri: 
 
Ca urmare a controalelor efectuate pe teren  de către consilierii din cadrul biroului  au 

fost luate următoarele măsuri: 
  - s-au emis un număr de  49  invitaţii –  ( prezentare documente justificative); 
  - s-au emis un număr de  156 somaţii, din care: 
   - pentru comercializare produse fără a deţine documente justificative – 
31 buc; 
   - pentru  comercializare în baza certificatelor  de producător 
neconforme  HG  
                                       nr.661/ 2001 – 50 buc; 

   - pentru nerespectarea  curăţeniei în pieţe – 14 buc; 
   - pentru depozitării nejustificate de marfă şi ambalaje – 25 buc; 
   - pentru neafişarea preţurilor practicate – 4 buc; 
   - pentru utilizarea   mijloacelor  de cântărire neverificate metrologic – 
11 buc; 
   - pentru gestionarea defectuoasă a factorului de mediu „ apa „ – 21 buc;
  

  - au fost aplicate 51 sancţiuni contravenţionale în valoare de 34.500 lei, din 
care: 
   -  pentru comercializarea produselor în alte locuri decât cele stabilite – 
18 buc; 
    – pentru nerespectarea curăţeniei în pieţe – 12 buc; 
   -  pentru introducere la comercializare a produselor murdare, degradate 
– 10 buc; 
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   - la administraţia pieţelor pentru neluarea măsurilor privind ordinea şi 
curăţenia  
     în pieţe – 3 buc; 
   - comercializarea produselor în baza unor certificate de producător 
neconforme  
                                       prevederilor legale 6 buc; 
   - pentru gestionarea defectuoasă a factorului de mediu apa – 2 buc; 
 Din cele 51 sancţiuni contravenţionale 34 au fost achitate şi 17 au fost trimise spre 
urmărire  la Direcţia Fiscală. 

Amenzile au fost aplicate în baza următoarelor hotărâri: HCL nr.371/2007 
(actualizată) privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe raza Municipiului 
Timişoara, completată şi modificată; HCL nr.334/ 2002, privind aprobarea  Regulamentului  
de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara; HG nr.661/2001 
privind procedura de eliberare a certificatului de producător şi HCL nr. 453/2007 privind 
aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara. 

 
 G. ALTE ACTIVITĂŢI 
 
- organizarea următoarelor acţiuni de educaţie ecologică: 

- în 01.04.2009 „ Modificarea comportamentului păsărilor din zona metropolitană ca 
urmare a schimbărilor climatice” – Liceul Waldorf 
- în 10.05.2009  „Ziua păsărilor şi a arborilor”- Parcul Poporului 
- în 24.05.2009 „Ziua europeană a păsărilor şi a arborilor”- Parcul Central 
- în 03.06.2009 concursul „Micul ecologist”- Colegiul Bănăţean Timişoara 
- 05.06.2009 „Ziua Mediului” - la Şcoala Generală nr. 30 şi Facultatea de Chimie şi 
Inginerie a Mediului Timişoara 

- în 03.08.2009 s-a participat la momentul festiv al dezvelirii bustului Colonelului Virgil 
Economu, pentru a cărei achiziţie am realizat întreaga documentaţie necesară 
-  În perioada  de 01 -02 .09.2009, schimb de experienţă la Budapesta-Ungaria ;s-au vizitat 
două pieţe agroalimentare de cartier şi Piata de Gross          
-  s-au întocmitecomunicate  de presă, note de informare, note de comunicare, rapoarte, 
programe care au fost solicitate la nivelul biroului; 
- 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. 159/28.04.2009);  

- proiectele de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de 
Administraţie a SC Pieţe SA – ( aprobate prin HCL nr.34 /27.01.2009, HCL nr 
93/24.02.2009 şi HCL nr 332/29.09.2009); 

-  proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de Cenzori la SC Pieţe SA( 
aprobat prin HCL nr.431 /24.11.2009 

     - s-a pregătit pentru arhivare documentaţia la nivelul biroului. 
 

 
III.  SERVICIUL SPAŢII VERZI 

 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 

Serviciul Spaţii Verzi are în componenţă sa Biroul Mobilier Urban şi Dezvoltare Spaţii Verzi . 
Serviciul Spaţii Verzi este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are 
prevăzut în structura sa un şef serviciu, un şef birou şi 12 funcţionari publici de execuţie. 
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Şeful Serviciului Spaţii Verzi este – D-na Ing. Mihaela Diana Nica, inginer horticol. 
În cursul anului 2009 în directa subordine a şefului de serviciu această structură a fost ocupată 
de 6 funcţionari publici. 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
Serviciul Spaţii Verzi are ca obiect principal de activitate următoarele: 
a)   Propune măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi; 
b). Urmăreşte respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi de către 
persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului; 
c). Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de 
încălcare a legislaţiei în domeniul spaţiilor verzi prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi 
în acest sens şi 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). Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii 
verzi analizând situaţiile în teren şi urmăreşte rezolvarea acestora conform competenţelor care 
îi revin; 
e). Propune realizarea strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în 
municipiul Timişoara; 
f). Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în fiecare an propunerea privind 
programul anual al achiziţiilor publice; 
g). Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în fiecare an, programul de investiţii anuale 
şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, 
întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu 
documente a sumelor solicitate; 
h). Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, al exactităţii şi realităţii sumelor, însoţite de facturi, în vederea efectuării 
plăţii; 
i). Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea 
angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului 
Contabilitate Cheltuieli. 
j). Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea 
elaborării propunerilor pentru : 
- programul anual al achiziţiilor publice; 
- programul de investiţii anual şi multianual; 
- elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; 
k). Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de spaţii verzi şi 
intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii. 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 
În cursul anului 2009 funcţionarii publici din cadrul Serviciului Spaţii Verzi au desfăşurat 
următoarele activităţi: 
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 
10.068.872,12 lei, după cum urmează: 

- S-au plantat 1.180 buc. arbori pe zonele verzi pe Str. Mihai Eminescu, I.C. Brătianu, I. 
Ghica, Ovidiu Balea, Colonel Enescu, Golescu, Privighetorilor, T. Grozăvescu, 
Asăneşti, Beethowen, Văcărescu, Luis Pasteur, Pârvan – Pod Michelangelo, Virtuţii, 
Cetăţii, Gh. Lazăr, Titulescu, Moţilor, Cărvunarilor, Buftea, T. Vladimirescu, P. 
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Catedralei, Memorandului, P. Mocioni.  etc. ancoraţi subteran şi cu tuburi flexibile 
pentru irigat; 

- S-au plantat 18161 buc. arbuşti  pe zone verzi pe str. Bogdăneştilor, P. Cetăţii, Gh. 
Lazăr, Neptun, Str. Ofcea, Revoluţiei, Braşov, Complex Studenţesc, P-ţa Mocioni, 
Horaţiu, P. Coronini, Memorandului, C.D. Loga, Bv. Pârvan, Intrarea Doinei, Filipescu 
etc;  

- S-au plantat 1.370 buc conifere pe Cal. Aradului, Complex Studenţesc, Sc. Neptun, P. 
Pârvan, P. Cetăţii, P-ţa 700, P-ţa Mocioni, Vaze Operă, Sc. Botanic, Sc. Memorandului, 
Sc. Spital Judeţean, P. Poporului 

- S-au plantat 49512 buc gard viu, Bv. Pârvan, Filipescu, Intrarea Doinei, Pod. 
Michelangelo, Complex Studenţesc, Gh. Lazăr. 

- S-au plantat 2099 buc. trandafiri în Parcul Pârvan, P. Civic, P. Alpinet, P. Zoo, Str. 
Mărăşti, etc; 

- S-au amenajat 4390 mp de zonă verde cu folie anti înrădăcinare şi s-au folosit 1464 saci 
de scoarţă decorativă; 

- S-au plantat 235.859 buc .flori anuale în Parcul Scudier, Parcul Alpinet, Piaţa Victoriei, 
Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa I.C. Brătianu, Scuar E. Murgu, bv. Revoluţiei, 
Parcul Poporului, Parcul Botanic, Centrul Civic, Ceas Floral, Intersecţie Continental, 
Scuar Electromotor; 

- S-au plantat 137.982 buc. flori bienale în Piaţa Victoriei, Parcul Scudier, Piaţa Libertăţii, 
Scuarul Eftimie Murgu, bv. Revoluţiei, Parcul Alpinet, Centrul Civic; 

- S-au plantat 15.400 bulbi lalele, narcise, iris, zambile, crocus  în P-ţa Victoriei, P. 
Botanic, Centrul Civic, V. Pârvan, Capitol. 

- S-au plantat 3.080 buc plante muşcate pe suporţi metalici în P-ţa Traian, Centrul Civic, 
P-ţa Leonardo Da Vinci, Muzeul Banatului, P-ţa 700, P-ţa Mocioni etc. 

- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 10.838 mp în Complex Studenţesc şi 
100 mp s-au amenajat cu gazon natural rulat în P-ţa Mocioni; 

- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic pe o suprafaţă de 69.799,73 ari în 
parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă de 
135.383  mp şi 1.277 buc figuri izolate; 

- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 13.043 buc arbori şi arbuşti, doborât 455 buc. 
arbori bolnavi, degradaţi, periculoşi şi scos 712 buc. rădăcini. 

- S-au montat  200 bănci în P. Cetăţii, Ceas Floral, memorandului, P.Pârvan, Scuar Fac. 
Medicină – pod Maria, mese şah – 10 ansambluri – P.Scudier, jardiniere 60 buc. pentru 
P-ţa Victoriei, P-ţa Mocioni, Platou P. Copiilor, Bastion; 

- Montat 114 buc. coşuri de gunoi în P-ţa Operei, P. Cetăţii 
- montat 499 ml gard metalic pentru protecţia zonei verzi şi a arborilor pe Str. 

Memorandului, P-ţa Mocioni, Str. Săvineşti, Bv. Ferdinand.; 
- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri pe o suprafaţă de 390300 ari; 
- S-au curăţat 138188 mp de zăpadă şi 2288 mp gheaţă; 
- S-au udat 223.488 buc arbori, arbuşti şi conifere, 62350 ml gard viu şi 3.181,30 ari cu 

plante floricole, 6702,74  ari cu suprafeţe gazonate; 
- Reparat şi vopsit mobilier urban în P. Rozelor, Alpinet; 
- Lucrări de întreţinere la Perdeaua forestieră în suprafaţă de 30 ha – cosit vegetaţia 

printre rânduri, scos arbori uscaţi, udat cu cisterna şi reparat gardul de împrejmuire; 
- S-a repartizat material dendrologic la asociaţiile de proprietari/locatari: 598 buc arbori, 

704 buc conifere, 30.837 buc arbuşti pentru garduri vii, , 416 buc trandafiri, 620 buc. 
jardiniere cu muşcate la şcoli, grădiniţe, instituţii publice. 

- Amenajat 380 mp parcare ecologică din Prinţul Turcesc. 
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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, prestate de 
SC DRUFEC CONS CF SRL în zona II a Municipiului Timişoara, în valoare de 6.799.226,66 
lei, după cum urmează: 
- S-au plantat 3933 buc arbori şi 156 buc. conifere pe zone verzi şi în aliniamentele stradale 
pe străzile: Vasile Lupu, Secerei, Aprodu Movila, titus Mureşan, popovici Bănăţeanu, Samuil 
Şagovici, Cetatea Albă, Cugir, Labirint, Taborului, Podgoriei, Chişodei, Basarabia, Liege, 
Haşdeu,  Rudăria, Teiului, Radu de la Afumaţi, etc.; 
- S-au plantat 15293 buc gard viu în Piaţa Sfântul Iosif cel Nou, Calea Bogdăneştilor, Al. 
Vlahuţă,  Calea Girocului, Calea Şagului, Spitalul Judeţean, Dâmboviţa, Timiş, Parc Pădurice, 
Martirii de la Fântâna Albă etc.  
- S-au plantat 1365 buc arbuşti în parcuri şi scuaruri şi 4228 buc. trandafiri pe str. I. Plavoşin, 
Parc Pădurice; 
- S-au plantat 520 buc flori anuale pe Calea Martirilor şi Scuarul Gh. Doja; 
- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 6349 mp în parcul Clăbucet, pe str. 
memorandului, Al. Vlahuţă, Mureş, Ion Barac.  
- S-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 17290 buc. gard viu, 244 arbori, 1340 
buc. arbuşti, 528 buc. trandafiri. 
- S-a amenajat parcul Clăbucet: gazonat, plantat arbori, arbuşti şi plante perene, s-au montat 
bănci şi coşuri de gunoi; 
- S-au efectuat lucrări de cosit pe o suprafaţă de 29217 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 46337 ari; 
- S-au efectuat lucrări curente de măturat alei pe o suprafaţă de 14791,1 ari; 
- S-au efectuat lucrări curente de întreţinere, curăţenie, golit coşuri pe o suprafaţă de 267486,3 
ari; 
 - Au fost curăţate de zăpadă şi gheaţă 50935 mp de alei în parcurile şi scuarurile din zona de 
activitate;  
- S-au tuns 21865,5 mp de garduri vii şi 233 buc. forme izolate.   
- S-au udat în total un număr de 366780 arbori şi arbuşti, 19215 ml gard viu şi 1384 ari de 
suprafeţe gazonate; 
- S-au efectuat tăieri de corecţie in parcuri şi scuaruri la 2700 arbori şi arbuşti şi s-au defrişat 
180 arbori(cu diametrul de 10-30 cm) şi arbuşti; 
-   S-au montat 90 de coşuri în Parcul Clăbucet, bv. Dâmboviţa, Parcul Doina; 
- S-au montat 107 bănci în Parcul Clăbucet, Al. Cascadei şi la asociaţiile de 
locatari/proprietari de pe str. Vârcuş, Biserica Martirilor, Platanilor, Taborului, Livezilor, 
Bogdăneştilor, Dunărea. 
- S-au confecţionat 154 ml gard protecţie pentru zonele verzi pe str. C. Bogdăneştilor, D. 
Lipatti, Pădurice Giroc, str. Măgura. 
 
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 I a Municipiului 
Timişoara, în valoare de 2.261.823,87 lei, după cum urmează:  
- S-au plantat 1448 buc. arbori  - pe str. Lorena, str. Irlanda, str. Mistral, str. A. Şaguna, str. 
Ştrandului, Canal Behela, str. Gabriela Tako, str. Orăştie, str. I. I. de la Brad, str. Luminiţa 
Boţoc, str. Holdelor, str. Silistra,  bv. Sudului, Calea Stan Vidrighin, str. Zurich, str. 
Armoniei, str. I. Grozescu, str. Ţibleşului.  
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- S-au plantat pe str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel, Calea Dorobanţilor, str. Armoniei, str. 
Divizia 9 Călăraşi, etc. şi s-au repartizat asociaţiilor de proprietari – 6595 fire de gard viu, 841 
arbuşti şi 9727 butuci de trandafiri;  
- S-au efectuat lucrări de întreţinere, curăţenie, golit coşuri  pe o suprafaţă totală de  512500 
ari; 
- S-a curăţat de frunze o suprafaţă totală de 5241 ari în parcuri, scuaruri şi aliniamente 
stradale; 
- S-au cosit mecanic – 14100 ari în parcuri, scuaruri şi aliniamentele stradale; 
- S-au udat un număr total de 74584 arbori şi arbuşti plantaţi în anii 2008 şi 2009; 
- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii în suprafaţă de 32570 mp; 
- S-au efectuat tăieri de corecţie în parcuri şi scuaruri la 6325 arbori şi arbuşti; 
- S-au defrişat 245 arbori şi arbuşti afectaţi din punct de vedere fitosanitar şi s-au extras 23 de 
cioate; 
- S-au efectuat lucrări de amenajare a parcului Zurich: gazonat, plantat arbori, arbuşti şi plante 
perene, s-au montat bănci şi coşuri de gunoi; 

 
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 2.936.770,69 lei, 
reprezentând: 
- lucrări de tăieri de corecţie în parcuri, scuaruri şi aliniamente stradale la un număr de 61.920 
arbori şi arbuşti în urma solicitărilor primite din partea persoanelor fizice, juridice, instituţii şi a 
protocoalelor de colaborare cu R.A.T.T.-ul şi Enel; 
- lucrări de defrişare arbori – 1.222 buc, în urma solicitărilor primite din partea persoanelor fizice, 
juridice, instituţii şi în parcuri şi scuaruri; 
- s-au extras un număr de 169 cioate, rezultate ca  urmare a defrişării arborilor; 

 
S-au efectuat împreună cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior studiul de 

cercetare a unor specii şi soiuri de trandafiri sub aspect ornamental şi al comportării acestora 
în condiţiile climatice ale Timişoarei, în valoare de 12.000 lei. 
 

• A fost amenajat Parcul Uzinei valoarea lucrărilor ridicându-se la 1.317.584,21 lei. 
Lucrările de amenajare au constat în plantarea de material dendro - floricol, gazonare, 
amenajarea aleilor, realizarea unui mic teatru în aer liber, amenajarea unei fântâni 
arteziene, a unui mic lac, a două locuri de joacă, a unei toalete, precum şi amplasarea 
de bănci pentru odihnă, pergole şi coşuri pentru gunoi. 
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-  
 Parcul Bucovina a fost amenajat valoarea lucrărilor ridicându-se la 1.207.073,02 lei. 

Lucrările de amenajare au constat în plantarea de material dendro - floricol, 
gazonare, amenajarea aleilor, amenajarea unor coline şi amplasarea de bănci pentru 
odihnă şi coşuri pentru gunoi. 

 
 

   
 
 

 Pentru modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril valoarea lucrărilor a 
fost de 236.761,70 lei. Amenajarea a constat în refacerea aleilor şi plantarea de 
material dendrologic şi gazonare.  
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 Modernizarea Parcului Bihor –  are ca element principal o tablă de şah. Pe lângă 
aceasta au mai fost reamenajate aleile, a fost introdus sistemul de irigat şi au fost 
montate bănci şi coşuri pentru gunoi. Patrimoniul dendrologic a fost îmbogăţit prin 
plantarea de arbori, arbuşti, conifere şi gazonare. Valoarea lucrărilor fiind de 
919.427,63 lei. 
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BIROUL MOBILIER URBAN ŞI DEZVOLTARE SPAŢII VERZI 
 
1. COMPONENŢA BIROULUI 
Biroul Mobilier Urban şi Dezvoltare Spaţii Verzi este un compartiment de specialitate în 
cadrul Serviciului Spaţii Verzi şi are prevăzut în structura sa un şef birou şi 5 funcţionari 
publici de execuţie. 
În cursul anului 2009 această structură a fost ocupată de un număr de 4 consilieri. 
Şef Biroul Mobilier Urban şi Dezvoltare Spaţii Verzi: D-na Ing. Dona Mirela Crişan – inginer 
horticol cu specializarea peisagistică. 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
Obiectul principal de activitate al biroului cuprinde: 
a).Propune şi proiectează piese de mobilier urban; 
b). Propune, proiectează şi realizează elemente de spaţii verzi, aliniamente stradale, scuaruri, 
parcuri; 
c).Realizează studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; 
d) Întocmeşte studii în vederea măririi suprafeţelor împădurite; 
e) Propune reproiectarea zonelor verzi din cartierele de locuit; 
f).Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse 
organizaţii, asociaţii, instituţii; 
g)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; 
h). Realizează studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice. 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2009 

În cursul anului 2009 funcţionarii publici din cadrul Biroului Mobilier Urban şi 
Dezvoltare Spaţii Verzi au desfăşurat următoarele activităţi: 
- Au organizat licitaţii pentru întocmirea Studiilor de Fezabilitate pentru:  
- Au organizat licitaţii pentru reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru Parcul Botanic, 
Parcul Rozelor, Parcul Alpinet, Parcul Justiţiei. 
- Au organizat licitaţii pentru  achiziţia serviciilor Modernizare a Scuarului Păun Pincio, şi 
Modernizarea Scuarului Arcidava, Modernizarea Parcului Szekeli Laszlo(Doina); 
- Au organizat licitaţii pentru  achiziţia serviciiilor “Întocmire PT+CS+DE+DTAC amenajare 
zonă verde Ioan Budai Deleanu”, “Întocmire PT+CS+DE+DTAC amenajare zonă verde din 
Zona Dâmboviţei – Ion Barac” şi “Întocmire PT+CS+DE+DTAC amenajare zonă verde str. 
Eternităţii”;  
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- Au organizat licitaţii pentru amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi în Zona I (centrală), 
zona II, zona III şi zona IV a municipiului Timişoara, şi pentru achiziţionarea serviciului de 
Tăieri de corecţie, elagări şi defrişare arbori pe raza municipiului Timişoara. 

- Au avut loc acţiuni de informare şi educaţie ecologică cu copii preşcolarii de la Grădiniţa 
P.P. nr.32,. Grădiniţa P.P. nr. 22, Grădiniţa P.P. nr. 20, Şcoala Generală nr. 30,  Şcoala Generală nr. 
11, elevii de la Liceul Pedagogic, elevii de la Liceul Silvic, elevii de la Grupul Şcolar Tudor 
Tănăsescu, studenţii Facultăţii de Horticultură, specializarea Arhitectura peisajului. 

- A avut loc o acţiune de promovare a imaginii Grădinii Botanice în colaborare cu „Asociaţia 
pentru Calitatea Vieţii”  a cărui obiectiv a fost conştientizarea comunităţii asupra importanţei 
existenţei şi dezvoltării Grădinii Botanice, şi a importanţei biodiversităţii existente în cadrul acesteia. 
 - S-a organizat prima ediţie a „Zilei trandafirului”, la care au participat cetăţeni ai municipiului 
Timişoara, elevi de la Şcoala Generală nr.30, Grupul Şcolar Agricol „Iulian Drăcea” şi studenţi ai 
Facultăţii de Horticultură. Totodată s-au pus bazele înfiinţări unei colecţii de trandafiri în Parcul 
Pădurice (Lidia); 

S-au verificat sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme 
de spaţii verzi analizând situaţiile în teren şi s-au soluţionat 1719 sesizări de la cetăţeni, 
persoane fizice şi juridice privind identificarea terenurilor în vederea amenajării spaţiilor 
verzi, repartizat mobilier urban la asociaţii de proprietari, repartizat material dendrologic, 
amenajat zone verzi, montat gard metalic pentru protecţia zonelor verzi, depozitări de resturi 
vegetale, amenajarea parcărilor ecologice, refacerea zonelor verzi, montat mobilier urban, 
scoaterea rădăcinilor unor arbori, repartizat lemne pentru foc la cazurile sociale. 

S-au constatat şi sancţionat contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de 
încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens şi 
s-au întocmit 17 invitaţii, 11 somaţii şi 7 procese - verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor pentru 5 persoane fizice şi 2 persoane juridice, în valoare de 20.550 lei, privind 
distrugerile de spaţii verzi şi tăierile de arbori fără autorizaţie. 

 
 

OBIECTIVE MAJORE 2010 LA NIVELUL DIRECŢIEI DE MEDIU 
 
1. Definitivarea Strategiei privind schimbările climatice şi a Planului de acţiuni pentru 
adaptarea şi combaterea efectelor schimbărilor climatice, demararea activităţilor de 
implementare a acţiunilor şi a activităţilor stabilite în Planul de acţiune; 
2. Realizarea Managementul animalelor de companie – cu accent deosebit asupra populaţiei 
canine şi feline  fără stăpân – care să includă: 

- identificarea (prin microcipare) a tuturor animalelor de companie şi înregistrarea 
acestora în Registrul animalelor de companie; 
- demararea unui program de sterilizare şi adopţie a animalelor de companie (câini, 
pisici) fără stăpân şi de  inventariere a  amplasamentelor de pe raza municipiului 
Timişoara în care sunt deţinute şi se cresc animale de fermă cu afectarea  vecinătăţilor  
din zone rezidenţiale 
- realizarea unor parteneriate durabile cu administraţii locale din ţară sau străinătate în 
domeniul managementului populaţiei canine; 
- realizarea  de canisite (locuri speciale pentru câini) în vederea asigurării  posibilităţii 
de  plimbare a câinilor în zonele rezidenţiale, cuprinzând jocuri pentru câini, coşuri 
speciale pentru colectarea reziduurilor produse de câini; 

 3. Achiziţia serviciului de realizare a SF şi PT pentru ”Amplasare instalaţii şi panouri solare 
pentru producerea apei calde menajere  la instituţii de învăţământ din municipiul Timişoara” 
la un număr de 4 instituţii de învăţământ din municipiul Timişoara, cu  respectarea cerinţelor  
Ghidului de Finanţare aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 565/08.05.2009 în 
vederea depunerii cererii de finanţare  în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a 
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sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 
energie eoliană.  
4. Realizarea PT pentru Staţia de compostare deşeuri vegetale – faza de tratare de  pe strada 
Ovidiu Cotruş – Zona CET Sud;  
5. Realizarea de acţiuni de control integrat al activităţilor industriale care au sau pot avea un 
impact asupra calităţii factorilor de mediu în Municipiul Timişoara: 

- Activităţii de întreţinere a autovehiculelor (spălătorii, vopsitorii, ateliere reparaţii 
auto); 
-  Activităţi de prelucrare a lemnului (tâmplării, fabrici de mobilă, etc.); 
-  Activităţi care folosesc în procesul de producţie solvenţi, compuşi organici volatili; 
-  Staţii de epurare industriale; 
-  Depozite de materiale de construcţii şi îngrăşăminte; 
-  Societăţi de prelucrare, procesare carne; 
-  Unităţi care prin specificul activităţii generează deşeuri animaliere; 
-  Unităţi generatoare de deşeuri toxice şi periculoase; 
-  Verificări depozitări neconforme pe domeniul public; 

6. Organizarea de acţiuni ecologice în care să fie antrenată societatea civilă (ecologizarea unei 
zone, acţiuni de conştientizare şi sensibilizarea a cetăţenilor privind importanţa minimizării 
cantităţilor de deşeuri generate şi conservarea ecosistemului urban, etc.);   
7. Realizarea unui Studiu de cercetare privind ”Calitatea aerului – agenţii patogeni în aerul din 
instituţiile publice”;   
8. Realizarea de schimburi de experienţă cu serviciile de specialitate din cadrul oraşelor 
înfrăţite cu municipiul Timişoara, în domeniul de activitate al protecţiei mediului; 
9. Extinderea operaţiunilor de combatere integrată a vectorilor şi dăunătorilor în Municipiul 
Timişoara cu produse biologice, eficiente pe baza unei strategii moderne, în acord cu 
principiile aplicate la nivel mondial, ţinta strategică fiind păstrarea unui habitat sănătos, 
prevenirea şi combaterea înmulţirii vectorilor prin măsuri care să ţintească doar insectele şi 
rozătoarele indezirabile, fără alterarea echilibrului ecologic şi lezarea biodiversităţii şi mărirea 
ariei de combatere ţinând cont de dezvoltarea pe orizontală a oraşului. 
10. Realizarea unui studiu de cercetare ştiinţifică a radioactivităţii atmosferei cu tema 
Cercetare privind nivelul de radon în atmosferă şi în spaţiile închise din Municipiul 
Timişoara; 
11.Efectuarea de măsurători ale calităţii aerului – pulberi în suspensie în zona 
supermarketurilor din Timişoara; 
12. Realizarea unui studiu de cercetare ştiinţifică privind conservarea biodiversităţii în 
Municipiul Timişoara; 
13. Realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru „Reducerea nivelului de 
zgomot folosind asfalt cauciucat pe str. Bucovina. 
14. Realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic parcări ecologice pe b-dul 
Tinereţii – Kuthl, str. Macilor intersecţie cu Calea Bogdăneştilor şi în Piaţa Petru Maior. 
15. Realizarea (execuţia) unor parcări ecologice, pe baza documentaţiilor realizate în cursul 
anului 2009 pentru locaţiile: Intrarea Castanilor, Str. Circumvalaţiunii, Str. Muzicescu, str. 
Zarand, b-dul Dâmboviţa. 
16. Realizarea (execuţia) unor locuri de joacă şi canisite, pe baza documentaţiilor realizate în 
cursul anului 2009 pentru locaţiile: Calea Buziaşului, Str. Orion, Intrarea Doinei, Str. 
Iorgovanului şi Str. Mureş. 
17. Amplasarea de echipamente de fittnes în spaţiile de joacă, atât la sud cât şi la nord de 
Bega; 
18. Colaborările cu preşedinţii Consiliilor de Cartier pe problemele specifice direcţiei 
19.  Finalizarea ,,Studiului privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat”. 

  FP 26 – 07, ver. 01 46  



20.  Continuarea programelor de verificare a agenţilor economici, care prestează servicii către 
populaţie, care, prin activitatea pe care o desfăşoară, produc disconfort fonic. 
21. Continuarea derulării Acordului Cadru nr.109/18.08.2009 încheiat cu SC Cruzeiros S.R.L 
privind serviciile de întreţinere şi refacere zone verzi ca parcări ecologice în Municipiul 
Timişoara; 
22. Efectuarea de analize de laborator prin determinarea  conţinutul de reziduuri de pesticide, 
nitraţi şi nitriţi din produselor agroalimentare comercializate pe raza Municipiului Timişoara, 
şi prezentarea datelor rezultate într-o dezbatere publică; 
23. Editarea unei broşuri de informarea a populaţiei privind efectele negative a produselor 
agroalimentare cu conţinutului de reziduuri de pesticide, nitraţi şi nitriţi asupra sănătăţii 
omului. 
24. Încheierea şi urmărirea derulării contractelor de pentru prestări servicii de întreţinere şi 
refacere locuri de joacă în zona de nord şi de sud faţă de Canalul Bega. 
25. Continuarea acţiunilor din anul 2009 privind verificarea actelor de comerţ practicate în 
pieţele Municipiului Timişoara prin implicarea şi a altor instituţii cu ar fi: Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, Inspectoratul Judeţean pentru Calitatea 
Seminţelor şi a Materialului Săditor Timiş, Direcţia Regională pentru Metrologie Timiş. 
26. Încheierea unui protocol de colaborare cu Direcţia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală 
Timiş privind verificare modului de eliberare a certificatelor de producător de către primăriile 
din judeţul Timiş şi verificarea calităţii produselor agroalimentare comercializate în pieţele de 
pe raza Municipiului Timişoara de către agenţii economici. 
27. Reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a pieţelor de pe raza 
Municipiului Timişoara. Regulamentul va prevede ca fiecare piaţă să fie închisă o zi pe 
săptămână pentru efectuarea lucrărilor de igienizarea, salubrizarea, dezinsecţie, dezinfecţie a 
pieţelor, prin evacuarea totală a mărfurilor şi a ambalajelor din incinta pieţelor. Tot o data se 
va interzice în incinta pieţelor introducerea în mod nejustificat a mărfurilor în cantităţii mari şi 
staţionarea pe timp de noapte a persoanelor. 
28. Pentru siguranţa alimentelor comercializate în pieţele din Timişoara şi protejarea 
consumatorilor se vor realiza următoarele obiective: 

- studiu privind conţinutul de reziduuri de pesticide, nitraţi şi nitriţi din  
produselor agroalimentare comercializate pe raza Municipiului 
Timişoara; 

29. Organizarea unor dezbateri publice prin implicarea factorilor cu putere de decizie pe 
temele:  

-  conţinutul de reziduuri de pesticide, nitraţi şi nitriţi din  produselor 
agroalimentare comercializate pe raza Municipiului Timişoara în 
urma determinărilor efectuate;  

- editarea unei broşuri de informarea a populaţiei privind efectele 
negative a produselor agroalimentare cu conţinutului de reziduuri de 
pesticide, nitraţi şi nitriţi asupra sănătăţii omului. 

30. Pentru a veni în sprijinul populaţiei din cartierele mărginaşe cu privire la aprovizionarea 
cu produse agroalimentare proaspete şi produse ecologice la preţuri acceptabile direct de la 
producător în cursul anului 2009  a fost realizat un studiu de oportunitate privind infinţare 
unei pieţe volante în cartierul Freidorf.  În anul 2010 se propune realizarea unui PUZ pentru 
amenajare  unei pieţe volante în cartierul Freidorf; 
31. Continuarea programelor de monitorizare a calităţii apelor uzate, din sistemul de 
canalizare, deversate de utilizatorii industriali, realizate în colaborare cu Serviciul Calitate - 
Mediu din cadrul S.C. Aquatim S.A.; 
32. Recepţia studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic pentru Reconstrucţia ecologică a 
bălţii de pe strada Lămâiţa; 
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33. Pregătirea documentaţiei pentru achiziţia lucrărilor de execuţie a Reconstrucţiei ecologice 
a bălţii de pe strada Lămâiţa; 
34. Achiziţionarea serviciului de cercetare ştiinţifică a apelor din precipitaţii de pe raza 
municipiului Timişoara; 
35. Monitorizarea calitativă şi cantitativă a apei din fântânile publice forate pe raza 
municipiului, prin analize realizate cu diferite laboratoare din cadrul instituţiilor colaboratoare 
(SC Aquatim SA, Direcţia Apelor Banat, Institutul de Sănătate Publică), care sunt dotate cu 
aparatură de ultimă generaţie şi deţin acreditare; 
36. Continuarea acţiunilor de verificare a salubrizării malurilor Canalului Bega în colaborare 
cu Direcţia Apelor Banat, Compartimentul Inspecţia Teritorială a Apelor şi cu sprijinul 
Poliţiei Comunitare, conform programelor trimestriale; 
37. Realizarea unui program de verificare a modului de gestionare a apei potabile de către 
instituţiile de învăţământ (şcoli, grădiniţe), în colaborare cu Direcţia Patrimoniu, Serviciul 
Tehnic, în vederea depistării locaţiilor unde se înregistrează pierderi nejustificate de apă şi 
remedierea situaţiilor existente; 
38. Publicarea unor materiale cu conţinut informativ, educativ (pliante, broşuri), care au drept 
scop informarea cetăţenilor, autorităţilor, agenţilor economici si mass-mediei asupra stării 
calităţii apei meteorice, a cauzelor şi consecinţelor problemelor existente, precum şi a 
modalităţilor de soluţionare propuse în vederea reducerii impactului negativ al acestora asupra 
mediului 
39. Identificarea  de noi terenuri care  pot fi împădurite cu perdele forestiere de protecţie, 
astfel încât suprafaţa împădurită să crească an de an  creând un mediu de viaţă sănătos pentru 
locuitorii acestui oraş. 
40. Colaborarea cu  Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, Timişoara şi cu 
Ocolul Silvic Timişoara în vederea  împăduririi terenului în suprafaţă de 25 ha, teren pe care 
se depune materialul grosier rezultat în urma decolmatării Canalului Bega  
41. Urmărirea aplicării măsurilor ce trebuiesc asigurate vânatului (mistreţ, cerb şi căprior) de 
pe cele 682,8 ha pădure, din zona comunelor Tincova, Jdioara şi Cricioava aparţinând 
Primăriei Municipiului Timişoara, prin amplasarea de hrănitori, asigurarea hranei 
suplimentare în timpul iernii, curăţirea şi îngrijirea terenurilor rezervate hrănirii acestuia; 
42. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi din municipiul Timişoara 
43. Achiziţia şi plantarea de material dendrologic corespunzător pe principalele artere de 
circulaţie,penetraţii în oraş, scuaruri, parcuri şi cvartale de locuinţe; 
44. Oferirea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice pentru 
amenajarea spaţiilor verzi, iniţierea unor proiecte tip pentru fiecare stradă; 
45. Efectuarea lucrărilor de Modernizare a Parcului Coronini (Poporului), Scuarului Arcidava, 
Scuarul Păun Pincio, a Parcului Carmen Sylva (Doina), 
46.  Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru 
mărirea suprafeţei de spaţiu verde /cap de locuitor; 
47. Schimbat băncile deteriorate şi coşurile de gunoi pe spaţiile verzi, amplasat jardiniere în 
vederea plantării cu material dendro - floricol; 
48. 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. 
49. 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); 
50. Întocmirea programului privind verificarea modului în care societăţile comerciale, 
instituţii, respectă şi aplică legislaţia de spaţii verzi şi mediu; 
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51. Întocmirea de Studii de Fezabilitate pentru reamenajarea şi modernizarea unor parcuri, şi 
scuaruri de pe raza municipiului Timişoara pentru: Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc, 
Amenajare spaţiu verde intersecţia str. Reşiţa - Calea Şagului, etc.; 
52. Proiectarea unor piese noi de mobilier urban în conformitate cu normative în vigoare; 
53. Amenajarea unor zone verzi tematice în funcţie de utilizatori sau cu caracter educativ; 
54. Realizarea de parteneriate de colaborare cu instituţii şcolare pentru realizarea  de activităţi 
ecologice, de educaţie ecologică şi de protecţia mediului; 
55. Organizarea licitaţiei pentru întocmirea Registrului de spaţii verzi conform Legii nr. 24, 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane şi Ordinului nr. 
1549/2008, privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor 
verzi; 
56. Reeditarea cărţii Arbori şi arbuşti în peisajul timişorean; 
57. Editarea unei broşuri cu specii de plante recomandate a se planta în Timişoara; 
58. Editarea unui îndrumător horticol care să conţină date privind tehnologii noi în domeniu, 
tratamente fitosanitare, date privind societăţi producătoare de material floricol, societăţi de 
amenajări spaţii verzi, târguri şi expoziţii; 
59. Editarea unei broşuri care să conţină date despre trandafirii existenţi pe domeniul public şi 
privat precum, metode de înmulţire şi lucrări de întreţinere a trandafirilor; 
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