
                       
SERVICIUL PUBLIC DE  ADMINISTRARE A GRĂDINILOR  

ZOOLOGICE ŞI BOTANICE 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 
            
 

Grădina Zoologică este amplasată în zona de nord-est a Municipiului Timişoara în 
Pădurea Verde, pe o suprafaţă de 6,34 ha, teren aflat în proprietatea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara.  
Numărul total de specii este 30, iar de animale este de 147 exemplare.  
 

În anul 2009, s-au revizuite următoarele autorizaţii, în baza cărora funcţionează: 
- Autorizaţiei de Mediu nr. 1 din 10.07.2007, revizuită în acest în data 15.06.2009; 
- Autorizaţie Sanitară Veterinară nr. 1003/15.04.2008,  revizuită în decembrie 2009; 
- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 164/29.05.2008, in curs de revizuire. 
 

1. Structura şi numele şefului: 
Serviciul Public de Administrare a Grădinilor Zoologice şi Botanice a Municipiului 

Timişoara, funcţionează în subordinea directă a domnului viceprimar Adrian Orza.   
Serviciul s-a înfiinţat ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, nr. 587 din data de 19.12.2006, privind înfiinţarea şi aprobarea 
structurii organizatorice, a statului de funcţii, a numărului de posturi şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Administrare a Grădinilor Zoologice 
si Botanice a Municipiului Timişoara. 
Şeful Serviciului este domnul Mihăiţă Afrenie. 

Serviciul Public de Administrare a Grădinilor Zoologice şi Botanice a Municipiului 
Timişoara are următoarea structură: 
- Grădina Zoologică; 
- Grădina Botanică; 
- Compartiment contabilitate. 
 

2. Componenţa serviciului public: 
Prin organigramă, serviciul public are prevăzut un număr total de 29 de posturi, din 

care 1 post de conducere, 8 posturi de execuţie şi 20 posturi de deservire. 
-  Grădina Zoologică: număr total de posturi 15 din care 3 posturi de execuţie: 2 posturi 
inspector specialitate(medic veterinar şi inginer zootehnist), 1 post referent şi 12 posturi 
de deservire, din care 4 sunt vacante. 
- Grădina Botanică: număr total de posturi 10 din care 2 posturi de execuţie şi 8 posturi 
de deservire – actualmente nu funcţionează. 
- Compartiment contabilitate: număr total de posturi 3 din care 3 posturi de execuţie: 1 
economist, 1 contabil şi 1 casier. 
Din numărul total de posturi, 14 posturi sunt vacante. 
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3. Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a Grădinilor 
Zoologice şi Botanice îl constituie administrarea, întreţinerea în condiţii corespunzătoare 
a colecţiilor de animale sălbatice, păsări şi plante în scopul conservării faunei şi florei; 
cercetarea, reproducerea în captivitate a animalelor şi înmulţirea plantelor în alte zone 
geografice decât cele de origine; repopularea sau reintroducerea speciilor în 
libertate/natură şi prezentarea acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ; 
activităţi de deservire, transport, reparaţii, întreţinere utilaje, dotări şi clădiri 
administrative, precum şi alte activităţi de agrement organizate în incinta grădinii.      

 
          4. Sinteza activităţii pe anul 2009: 

În anul 2009 s-au aprobat următoarele hotărâri: 
1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 166 din data de 

28.04.2009, privind aprobarea predării-primirii mijloacelor fixe existente la obiectivul 
“Grădina Zoologică şi Botanică Timişoara” evidenţiate în cadrul Direcţie Patrimoniu, în 
vederea înregistrării în evidenţa Serviciului Public de Administrare a Grădinii Zoologice 
şi Botanice a municipiului Timişoara. 

       2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463 din data de 
15.12.2009, privind aprobarea unei cote de carburant pentru autoutilitara PEUGEOT 
BOXER cu numărul de înmatriculare TM 09 GZT, aflată în dotarea Serviciului Public de 
Administrare a Grădinilor Zoologice şi Botanice; 

 
Activităţi de educare şi sensibilizare a publicului: în acest sens s-au încheiat 

următoarele protocoale de colaborare: 
- Club LEO Timişoara, nr. SC 2009-11388/27.05.2009, ”Săptămâna Copiilor” în 
perioada 25.05.2009-01.07.2009.  
- Palatul Copiilor Timişoara nr. SC 2009-22973/29.09.2009, ”Dialog între oameni şi 
animale” cu ocazia Zilei Animalelor 04.10.2009;   

- S.C. SUPER PET S.R.L, nr. SC28425/19.11.2009, servicii medicale veterinare gratuite 
pentru animalelor exotice;  
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- Intrarea în circuitul obiectivelor turistice naţionale prin completarea Fişei de muzeu sau 
colecţie muzeală nr. 1817/14.10.2009, către Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu 
Naţional al Judeţului Timiş. 
 

Colaborarea grădinii zoologice Timişoara cu ”Sosto ZOO – Nyiregyhazi 
Nonprofit Kft”, pentru achiziţia unor specii noi de animale: zebre şi cămile;  
 

Colecţia de animale sălbatice a fost îmbogăţită prin aducerea unei noi specii de 
animale, mara(Dolichotis patagonum), ocazie cu care au fost efectuate lucrări de 
reamenajare a habitatului pentru specia mai sus menţionată.   
 

În cadrul programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Romania 2007 – 
2013, s-au realizat întâlniri succesive între reprezentanţii partenerilor, denumirea 
proiectului fiind „Trăim în bazinul Carpaţi – întărirea relaţiilor de colaborare între 
grădinile zoologice Timişoara şi Szeged”, au avut loc mai multe întâlniri de lucru de-a 
lungul anului 2009. 
         

Achiziţii efectuate în cursul anului 2009: 
 
Lucrări de reparaţii: 
- ”Clădirea Poartă” de la intrarea în grădina zoologică, aflată într-o stare de degradare 
avansată la ora actuală; 
- la habitatele: pentru broaşte ţestoase, ponei, cerbi, capre, păsări domestice, iepuri şi 
porcuşori de guinea. s-a amenajat un nou mic habitat pentru iepuri păroşi; 
- şi completare cu fire electrice la habitatele animalelor sălbatice pentru evitarea unor 
eventuale evadări a animalelor cât şi pentru siguranţa vizitatorilor; 
- Mutare tablou de curent electric pe faţada clădirii la  Grădina Zoologică Timişoara 
 
Dotări independente cuprinse în Programul de investiţii pe anul 2009: 
- produse de tranchilizat animale sălbatice din grădina zooogică de la distanţă şi 
consumabile necesare: pistol CO2 pentru uz veterinar, baston anestezie, crosă 
telescopică; 
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- terarii: unul pentru iguana verde şi unul tropical pentru basilisc verde. 
 

Terariu iguană verde                                                   Terariu basilisc 
        

Au fost achiziţionate furaje pentru hrana animalelor, carne, fructe, etc., 
echipament P.S.I., produse de papetărie pentru buna desfăşurare a activităţii curente, 
produse electronice, accesorii motocoasă, produse pentru acvariu, medicamente şi 
produse pentru desinfecţie şi alte bunuri necesare pentru buna desfăşurare a activităţii la 
Grădina Zoologică din Municipiul Timişoara.  

 
5. Obiective majore pe anul 2010 – principalele proiecte pe care Serviciul Public 

de Administrare a Grădinilor Zoologice şi Botanice le va derula anul acesta şi anul viitor, 
precum şi sursa finanţării şi durata estimativă a investiţiei:  
 

a) Crearea de habitate noi sau reamenajarea celor existente, pentru următoarele 
specii de animale: zebre, cămile, râs, basilisti şi alte păsări de apă.  
Lucrările de amenajare se vor efectua cu materiale proprii, personalul de deservire din 
cadrul serviciului public şi cu utilajele din dotare. 
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b) Efectuarea de lucrări periodice de îmbogăţire «enrichment» a ambientului  în 
habitatele tuturor speciilor de animale din cadrul colecţiei.  
 

c) Obţinere autorizaţie veterinare pentru efectuarea de transport animale cu 
maşina şi remorca din dotare serviciului public. 

 
d) Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara – 

începerea lucrărilor în acest an.  
 
e) Promovarea unei Proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind pentru 

amenajarea şi închirierea a două terase de comercializare produse alimentare în incinta 
Grădinii Zoologice din Timişoara;  

 
f) Promovarea unei Proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind organizarea de 

evenimente cultural – educativ – artistice, pe anul în curs, de exemplu: Ziua 
Internaţională a Copiilor, Ziua Grădinilor Zoologice, Ziua Internaţională a Animalelor, 
etc.  

g) Achiziţia de aparatură şi mobilier de birotică, aparatură şi instrumentar 
medical, alte obiecte, programe antivirus şi soft-ware, etc.   

 
h) Trenuleţ turistic necesar pentru a face legătura între parcurile tematice: Parcul 

Botanic, Parcul Copiilor şi Grădina Zoologică. O altfel de prezentare a oraşului pe alte 
rute decât cele frecvent uzitate, ceea ce duce la creşterea numărului de vizitatori şi a 
paletei turistice, prezentarea zonelor verzi ale oraşului, etc.   

 
i) Implementarea programului internaţional de evidenţă a colecţiei de animale din 

grădinile zoologice ISIS-ARKS. 
 
j) Întocmirea SF+PT+DAC pentru proiectul ”Modernizarea grădinii zoologice 

Timişoara”, documentaţiei ce va conţine următoarele obiective: 
- Habitat pentru tapir şi capybara; 
- Habitat pentru maimuţe; 
- Habitat pentru zebre şi struţi; 
- Habitat pentru Elan sau antilope; 
- Habitat pentru cămile; 
- Habitat pentru mufloni africani de ATLAS; 
- Habitat pentru calul Przwalski sau calul sălbatic mongol;  
- Habitat pentru leopardul zăpezilor/alb sau irbisul;  
- Habitat pentru carnivore din zona America de Sud: puma şi jaguar; 
- Clădire pentru pelicani; 
- Clădire pentru flamingo; 
- Clădirea carantinei şi a spaţiului veterinar; 
- Clădirea pentru baza furajeră; 
- Volieră mare pentru mai multe specii de păsări; 
- Habitat pentru coati; 
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- Habitat pentru broasca ţestoasa de Galapagos; 
-  Amenajare ape pluviale; 
-  Amenajare drumuri de acces şi alei pietonale; 
- Ameanajări peisagistice şi arhitecturale(enrichment) la habitatele exterioare 
existente; 
- Centrală termică electrică şi instalaţia de încălzire aferentă la ”Clădirea Poartă”; 
-  Gard de împrejmuire a grădinii zoologice;   
- Întocmirea şi actualizarea Studiului topo, geo; 
- Modernizarea şi asigurarea alimentării cu energie electrică. 
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