
DIRECŢIA DE MEDIU 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2010 
 
Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al 

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

Activitatea direcţiei este coordonată de domnul director 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, şi 10 posturi personal contractual. 
 Direcţia de Mediu  are următoarea structură: 
I. Serviciul Protecţia Mediului, care are în subordine Biroul Avize şi Control Poluare; 
            Compartimentul Grădina Zoologică; 
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 
 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 2010, această structură a funcţionat cu un număr de 14 funcţionari publici, 
toate posturile fiind ocupate.  
Şef serviciu Protecţia Mediului:  Adrian - Amedeo BERE – SEMEREDI  
Şef birou Avize şi Control Poluare:  Dan-Lucian MIRCEA  
 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;  
E. Emiterea avizelor de colectare a deşeurilor industriale reciclabile; 
F. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor 
serviciului;  
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G. 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;  
H. Activităţi de control 
I. Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie;  
J. Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara. 
K. Alte activităţi: 
L. Studii, proiecte şi programe 
 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2010: 

În cursul anului 2010, 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 2010, au fost avizate un număr de 464 permise 
spargere după cum urmează: branşamente apă – 136, racorduri canal – 187, extinderi reţele 
canalizare – 8,  reabilitări reţea apă – 3, branşamente gaze naturale – 144, reabilitări reţele 
termice – 12, extinderi reţea apă-canal – 21, extinderi reţea gaz – 42, extinderi iluminat public 
– 14, alimentări cu energie electrică – 25, sisteme majore de canalizare – 3, normalizare 
tensiune – 4, extindere reţele electrice - 8.  

 
 Faţă de anul 2009, s-a înregistrat o scădere  a numărului de permise de spargere de la  
841 la 464, aşa cum se reflectă în graficul de mai jos: 
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 A fost încasată suma de 148.082,16 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 1814  Avize de Principiu protecţia mediului cuprinzând: 
accese auto – 44, alimentare cu apă – 12, alimentare cu energie electric – 75, amenajare locuri 
parcare – 29, amenajare zone verzi, parcuri, locuri joacă, canisite – 21, amenajări spălătorii 
auto – 15, amenajări stradă – 24, amenajări şi modificări interioare – 19, amplasare panouri, 
firme şi totemuri publicitare – 57, branşament gaze natural – 252, branşamente apă – 467, 
construcţii balcon – 45, construcţii locuinţe şi spaţii comerciale, diverse, extinderi – 292, 
demolări – 11, extindere iluminat public – 25, extindere reţea apă – 12, extindere reţea canal – 
8, extindere reţea energie electric – 17, extindere reţea gaze naturale – 46, legalizare garaje – 
161, locuri joacă – 1, organizare de şantier – 8, P.U.D.- uri – 16, P.U.Z.-uri – 39, racord canal 
– 560, reabilitare reţele termice - 60, schimbare destinaţie – 37. 
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 Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul 
avizelor de principiu s-a ridicat la valoarea de 408.849,18 lei, din care a fost încasată efectiv 
suma de 143.751,31 lei iar numărul avizelor ridicate de către beneficiari a fost de 1602.                                   
 Faţă de anul 2009 s-a înregistrat o creştere  a numărului de Avize de principiu 
protecţia mediului de la 1495  la 1814, aşa cum este reprezentat în graficul de mai jos. 
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C. Activitatea de urmărire, control şi recepţionare a refacerii zonelor verzi afectate de 
lucrările edilitar-gospodăreşti;  
 Au fost realizate lucrările de reamenajare a spaţiilor verzi afectate ca urmare a 
lucrărilor edilitar-gospodăreşti, valoarea lucrărilor realizate se ridică la suma de 71.528,52 lei. 
A fost reamenajată o suprafaţă de 4.102 m2 de zone verzi., prin montarea de rulouri de gazon 
şi o suprafaţă de 2.000 m2 prin gazonare cu seminţe. Relevante sunt lucrările de amenajare a 
spaţiilor verzi de pe str. UIpia Traiana, Calea Torontalului, Calea Şagului, str. H. Heine, C. 
Bogdăneştilor, str. Teiului, str. Patriarh M. Cristea, str. Săvineşti. 
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 
Consiliului Local nr. 182/22.04.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
municipiul Timişoara pentru anul 2009.  
 În cursul anului 2010 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 268 
amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi 
s-a încasat suma de 254.511,31 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a spaţiilor 
publice. 

 
 
 Faţă de anul 2009, s-a constatat o scădere a taxelor de ocupare a domeniului public 
achitate, de la 471.646.72 lei la 254.511,31 lei. 
E. Emiterea avizelor de colectare a deşeurilor industriale reciclabile 

Au fost depuse 11 documentaţii pentru obţinerea avizelor de colectare a deşeurilor  
reciclabile industriale, în vederea obţinerii autorizaţiei de colectare a deşeurilor de la   
persoane fizice, din care: pentru 6 documentaţii s-a solicitat completarea dosarului depus, 
pentru documentaţiile complete şi pentru cele la care s-au adus completări au fost emise 7 
avize de colectare a deşeurilor reciclabile industriale, o documentaţie nu a fost completată în 
urma solicitării, prin urmare nu a fost emis avizul, 3 documentaţii au fost respinse deoarece 
punctele de lucru nu îndeplineau condiţiile impuse de Planul Urbanistic General. În cazul 
tuturor documentaţiilor depuse, s-a verificat situaţia faptică a dotării tehnice descrise în 
documentaţie; 
F.  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 2010 au fost soluţionate un număr de 1189 sesizări, reclamaţii şi diverse 
solicitări venite din partea cetăţenilor, unor instituţii şi societăţi comerciale, privitor la 
următoarele aspecte:  
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- Reclamaţii şi solicitări privind depozitări pe domeniul public şi organizări de şantier;  
- Reclamaţii şi sesizări privind distrugerile de zone verzi; 
- Reclamaţii şi sesizări privind deţinerea de animale de companie în gospodării sau spaţii 
comune şi prezenţa pe străzi a câinilor fără stăpân;  
- 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; 
G. 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 82 procese – 
verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor, din care: 

- 65 procese-verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor încasate, în valoare de 
43.350 lei şi 3.407 lei despăgubiri civile lei (valoarea integrală a amenzii sau jumătate din 
minimul amenzii dacă plata s-a făcut în termen de 48 de ore de la data primirii ori înmânării 
procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor); 

- 3 procese-verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor, în valoare de 6.500 lei şi 
12.797 lei  despăgubiri civile, aflate în executare silită; 

- 13 procese-verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor contestate, în valoare de 
161.900 lei amenzi contravenţionale şi 117.000,3 lei despăgubiri civile,  aflate  pe rolul 
instanţei de judecată în vederea soluţionării;. 

- 1 proces-verbal  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor sancţionat cu avertisment; 
 Situaţiile statistice în această activitate, comparativ cu anul 2009 sunt reprezentate în 
graficele de mai jos: 
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        În urma verificărilor efectuate pe teren au fost înmânate un număr de 272 invitaţii şi 
197 somaţii, în care s-au formulat recomandări pentru remedierea unor 
neregularităţi/neconformităţi constatate, au fost încheiate un număr de 399 de procese verbale 
de constatare şi un număr de 301 note de constatare. 
 H.  Activităţi de control 
             1. Controlul societăţilor comerciale care produc, depozitează şi comercializează 
îngrăşăminte, pesticide, erbicide şi derivate ale acestora. 
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  Au fost verificate un număr de 37 locaţii, din care 28 unităţi sunt active, iar 9 unităţi 
si-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 dat invitaţii şi somaţii. 
            2. Controlul societăţilor comerciale cu activitate de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare. 

S-au verificat un număr de 25 societăţi comerciale cu activităţi DDD, din care 5 unităţi 
sunt active, iar 20 unităţi sunt desfiinţate, au activitate suspendată sau şi-au schimbat locaţia 
în afara Municipiului Timişoara. S-au constatat unele deficienţe, motiv pentru care s-au dat 
invitaţii şi  somaţii. La cele două activităţi tematice s-au dat în total 9 invitaţii şi o somaţie, s-
au încheiat 10 note de constatare şi 28 procese - verbale de constatare. 
             3. Controlul agenţilor economici care procesează, prelucrează materiale de construcţii 
şi mixturi asfaltice. 

Au fost controlate 8 unităţi de prelucrare a materialelor de construcţii (staţii de betoane 
şi staţii de producere mixturi asfaltice). Totodată au fost inventariate 3 societăţi comerciale de 
profil care au activitatea suspendată sau punctul de lucru nu se află pe teritoriul administrativ 
al municipiului Timişoara. S-a verificat respectarea procedurii de colectare şi reciclare a 
deşeurilor specifice (anvelope, uleiuri uzate, resturi de materiale de construcţii), existenţa 
autorizaţiei de mediu şi respectarea legislaţiei privind evidenţa deşeurilor. Urmare a acestui 
control, au fost sancţionate contravenţional 2 societăţi comerciale cu amenzi în valoare totală 
de 4000 lei.  

4. Controlul societăţilor care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor – CAEN 4520 
 Au fost verificate un număr de 40 de societăţi comerciale. S-au verificat actele şi 
modul în care este respectată legislaţia de mediu specifică. 
            5. Controlul societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în zona Campusului Universitar 

Consilierii de specialitate din cadrul Direcţiei de Mediu – Serviciului de Protecţia 
Mediului, Biroul Avize şi control poluare – au derulat împreună cu Direcţia Poliţia 
Comunitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism, Direcţia Edilitară, verificări la agenţii 
economici din Zona Complexului Studenţesc. 
            6. Controlul unităţile medicale de pe raza Municipiului Timişoara privind 
managementul deşeurilor periculoase  

Acţiunea a constat în verificarea unui număr de 24 locaţii fiind controlate actele şi 
modul cum este respectată legislaţia de mediu. S-au constatat unele deficienţe, motiv pentru 
care s-au dat invitaţii şi somaţii. 
            7. Controlul societăţilor comerciale privind gestiunea uleiurilor uzate rezultate în 
activitatea unităţilor de alimentaţie publică 

S-au verificat un număr de 72 societăţi comerciale. S-au constatat unele deficienţe, 
motiv pentru care s-au dat invitaţii, somaţii şi amenzi . 

8. Controlul societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în zona Piaţa Badea Cârţan 
Consilierii de specialitate din cadrul Direcţiei de mediu – Serviciului de Protecţia 

Mediului – au derulat în perioada 01.03 – 29.05.2010, împreună cu Direcţia Poliţia 
Comunitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi S.C. Deraton S.A. verificări la agenţii 
economici din Zona Piaţa Badea Cârţan. 
I.  Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie  de pe raza 
Municipiului Timişoara”. 

Controlul microfermelor – activitate comună desfăşurată împreună cu reprezentanţi ai 
D.S.V.S.A., Poliţia Comunitară şi Garda de Mediu 

Controalele s-au desfăşurat pe tot parcursul anului şi au vizat microfermele care 
generează disconfort vecinilor. În cadrul acestui program au avut loc acţiuni de verificare şi 
identificare a adăposturilor improvizate pentru creşterea animalelor de fermă din: 
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-  Cartierul Aeroport – au avut loc mai multe acţiuni de identificare a adăposturilor 
improvizate pentru creşterea animalelor; a fost emisă o somaţie comună privind desfiinţarea 
acestor adăposturi; datorită neconformării s-a înaintat o adresă către Direcţia Urbanism în 
vederea demarării procedurilor de demolare. 

-  Str. Vuk Caradjici - în urma convocatorului din partea Gărzii de Mediu şi a mai 
multor procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor microferma a fost mutată 
în afara oraşului. 

-   Au fost demarate o serie de controale, împreună cu reprezentanţii D.S.V.S.A. 
Timiş, până în momentul de faţă fiind emise numai invitaţii şi somaţii, programul urmând să 
se continue în anul 2011. 

S-a urmărit şi verificat periodic 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.  şi au fost efectuate controale periodice privind 
starea de întreţinere a animalelor din adăpost Sesizările primite privind câinii fără stăpân, 
înregistrate pe parcursul anului 2010, au fost în număr de 780 şi au fost soluţionate împreună 
cu S.C. „Danyflor” S.R.L., fiind în creştere faţă de anul 2009 (655 sesizări). 

Activitatea în anul 2010 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: 

- au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 1.384 câini; 
- s-au înregistrat 315 eutanasii şi 620 mortalităţi; 
- de pe domeniul public au fost ridicate un număr de 423 cadavre;  
- s-au înregistrat 308  revendicări şi adopţii. 

       - au fost emise facturi în valoare de 1.440.105,73 lei. 
 Situaţia comparativă cu anul 2009 se prezintă astfel: 
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- Au fost organizate vizite împreună cu consilierii locali la adăposturile de animale fără 

stăpân Casa Câinelui, Colţ Alb şi Danyflor. 
- Au fost redactate rapoarte  privind activitatea societăţii Danyflor în vederea prelungirii 

contractului de concesiune şi s-a participat la comisiile de evaluare. 
- Organizarea şedinţelor de lucru pe tema „Convenţia privind strategia de aplicat în 

gestiunea populaţiei canine” 
- Redactare Convenţie privind strategia de aplicat în gestiunea populaţiei canine. 
- Organizarea şedinţelor de lucru privind strategia de aplicat în gestiunea populaţiei 

canine. 
- Pregătire protocol colaborare cu medicii veterinari de liberă practică. 
- Elaborare pliant pentru cabinetele veterinare în vederea consilierii deţinătorilor de câini. 

      - Registrul animalelor de companie – pe parcursul anului 2010, în urma solicitărilor 
primite, au fost înregistrate un număr de 62 animale de companie. 
J. Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara. 
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 În cursul anului 2010, au fost realizate o serie de lucrări specifice, cu ajutorul a 3 
detaşamente de deţinuţi din cadrul Penitenciarului Timişoara după cum urmează: 

- Defrişarea vegetaţiei, salubrizarea şi igienizarea unor terenuri virane, spaţii verzi, 
aflate în administrarea instituţiei noastre, aliniamente stradale care nu fac obiectul contractelor 
de prestări servicii;     

- Intervenţii în zonele verzi aflate în lungul penetraţiilor de intrare în oraş până la 
limita  intravilanului extins al Municipiului Timişoara;  

- Colectarea deşeurilor adunate de pe suprafeţele igienizate, încărcarea acestora în  
mijloacele de transport şi transportul acestora la deponeu, fiind adunate 12.583 tone deşeuri; 

- Ecologizarea spaţiilor aflate în careurile blocurilor sau în zone de locuinţe, în vederea 
reconstrucţiei peisagistice a zonelor respective, în cartierele: Plopi, Soarelui, Steaua, Mehala, 
Ronaţ, Kuncz, Freidorf, Buziaşului, Ciarda Roşie, Lunei, Blaşcovici, C. Aradului  E-V, 
Fratelia, Pădurea Verde, Aeroport, Crişan, Zona Stadionului Dan Păltinişanu; 

- decopertarea suprafeţelor aflate în lungul aliniamentelor stradale pe porţiunile care        
prezintă surplus de pământ, peste bordura carosabilului, de pe străzile:  Bv. Cetăţii,  Câmpina, 
Uzinei, C. Torontalului, C. Circumvalaţiunii, Zurich, Bv. Sudului, Sf. Apostoli Petru şi Pavel, 
Lalelelor, C. Martirilor, Mureş, Musicescu, C. Buziaşului, Cluj, V. Babeş, Lidia, Chopin, 
Canal Bega, Albăstrelelor, Tata Oancea, Iosif Bulbuca, C. Bogdăneştilor, Clăbucet, 
Vulturilor, Zmeurişului, Cloşca, O. Balea, Bujorilor, Arcidava, Zaharina, Miloia, Căprioarei, 
Bv. S. Bărnuţiu, Brânduşei, Timiş, Teiului, Renaşterii, Zurich, Aleea A. Imbroane, 
Porumbescu, Ghe. Lazăr, L. Ţurcanu, Vălişoara, Crişan, M. cel Bătrân; suprafaţa realizată 
fiind de 202.000 mp, iar cantitatea de pământ şi deşeuri rezultată a fost de 18.600 mc; 

- 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: Gen. Dragalina, 16 Decembrie 1989, C. Şagului, Brâncoveanu, I. 
Maniu, Văcărescu, Bv. Tinereţii, D. Coressi, Bv. L. Rebreanu, Gr. Alexandrescu, C. Aradului 
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 Regional pentru Solicitanţii de Azil      
Timişoara, spitale, lăcaşe de cult 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; 
K. Alte activităţi: 

- Educaţia ecologică  
- susţinerea de lecţii de educaţie ecologică la următoarele şcoli: Şcoala Generală nr. 7 

Timişoara – tema: “Câini periculoşi”, Şcoala Generală nr. 16 Timişoara – tema “Dioxidul de 
carbon – gazul vieţii şi al morţii Terrei”, Grupul Şcolar Silvic – tema “Zonele umede din 
Municipiul Timişoara”, Şcoala Generală nr. 25 şi Şcoala Generală nr. 22 -“Zone umede din 
Municipiul Timişoara”, Şcoala Generală nr. 25 Timişoara – tema “ Conservarea stratului de 
ozon ”,  

- prezentarea la Universitatea de Vest Timişoara, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului 
(05.06.2010) a lucrării intitulate ”Preocupări privind calitatea mediului în Timişoara”, 
Facultatea de Agricultură, secţia Cadastru Agricol, organizată de USAB Timişoara, în data de 
06.10.2009, la Grădina Botanică, unde le-au fost prezentate date despre Cadastrul Verde şi 
despre Grădina Botanică, respectiv Pădurea Verde; 

- participarea împreună cu Şcoala Gen. nr. 19 “Avram Iancu” – Bv. Cetăţii, la 
Proiectul educaţional şi concursul naţional “Şcoli pentru un viitor verde”; 
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- participarea împreună cu Colegiul Naţional Bănăţean, în baza protocolului semnat, 
privind: organizarea şi derularea activităţilor de educaţie ecologică în spiritul conştientizării 
tinerei generaţii cu privire la efectele schimbărilor climatice şi   adoptării unei conduite 
responsabile faţă de natură, mediul urban şi respectului pentru investiţiile municipalităţii; 

- derularea unor activităţi ecologice, materializate prin cursuri tematice; 
- organizarea unor competiţii şcolare sau interşcolare în domeniul protecţiei               

mediului; 
- tăieri de corecţie a arborilor din incinta şcolii; 
- amenajarea spaţiului verde din incinta şcolii; 
- activităţi practice, pe bază de voluntariat, privind  plantări de arbori şi arbuşti, mici 

acţiuni de ecologizare a unor zone din  municipiul Timişoara, întreţinerea zonelor verzi, 
conservarea mobilierului care  compune locurile de joacă, etc.; 

- acţiuni de colectare a unor deşeuri reciclabile; 
- participarea la implementarea în comun a unor proiecte; 
- încheierea unui protocol de colaborare cu Grădiniţa P.P.16 Timişoara, cu sediul pe str. 

Abrud şi participarea la activităţile de editare a revistei grădiniţei şi de implicare a părinţilor 
în colectarea deşeurilor reciclabile, în scopul valorificării  acestora pentru strângerea de 
fonduri necesare activităţilor şi acţiunilor grădiniţei; 

- au fost încheiate un număr de 8 protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ de 
pe raza municipiului Timişoara; 

- Alte activităţi:  
- Colectare de date privitoare la vânzările de combustibili de la unităţile de depozitare şi 

comercializare a produselor petroliere din Municipiul Timişoara pentru anii 2008 şi 2009, 
date necesare realizării Strategiei Locale şi al Planului de Acţiuni privind Schimbările 
Climatice; 

- Participarea la şedinţele Comisiei de Avizare Tehnică din cadrul A.P.M. Timiş; 
- Participarea la şedinţele Comisiei Tehnico-economice; 
- Participarea la şedinţele Consiliilor Consultative de Cartier; 
- Pregătirea documentaţiilor necesare în vederea extinderii Grădinii Zoologice 

Timişoara; 
- Colectarea de date de la unităţile de învăţământ din oraş referitoare la modul de 

încălzire a spaţiilor de învăţământ şi de  alimentare cu apă rece şi caldă; 
- Participat la atelierul de lucru: “Energia regenerabilă”:o şansă pentru dezvoltarea 

durabilă a României; 
- Plantat arbori la perdeaua forestieră cu ocazia Lunii Pădurii; 
- Verificări tematice pe probleme de mediu,  echipe mixte în cele 12 zone ale oraşului; 
- Verificări comune pe linie de mediu împreună cu Poliţia Comunitară în zonele 

Aradului Est şi Aradului Vest; 
- Verificări tematice pe probleme de mediu la blocurile F.A.L.T. din  zonele Bucureşti, 

Slavici, 1 Decembrie 1918; 
- Verificări tematice pe probleme de mediu la blocurile F.A.L.T. în zonele Aradului Est 

şi Aradului Vest; 
- Monitorizarea traficului auto în problema poluării atmosferei cu PM10, pe Calea 

Aradului şi Calea Şagului; 
- Inventarierea anuală a bunurilor municipiului Timişoara – comisia de inventariere nr. 

8; 
- Organizare şi participat la întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari pe 

probleme de mediu; 
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- Participarea la campania de mediu organizată în Timişoara, în parteneriat cu Asociaţia  
Română pentru Reciclare RoRec „Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la plimbare”, 
constând în colectarea DEEE-urilor. A fost colectată cantitatea de 14.200 tone deşeuri. 
L.  Studii, proiecte şi programe: 
 În cursul anului 2010, în cadrul Serviciului Protecţia Mediului au fost derulate 
următoarele proiecte: 

Proiectul de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged „Trăim în 
bazinul Carpaţi – dezvoltarea atractivităţii pentru vizitatorii Parcului Zoologic Szeged şi 
Grădinii Zoologice din Timişoara”, depus în cadrul Programului de Cooperare 
Transfrontalieră  Ungaria — România 2007-2013, în parteneriat cu Primăria Oraşului Szeged, 
în cadrul Celei de-a doua solicitări de propuneri. 

Beneficiarul proiectului a fost Municipiul Timişoara, proiectul fiind derulat în 
perioada  01.10.2009 - 30.09.2010. 

Proiectul a sprijinit cooperarea mai strânsă a celor 2 oraşe  înfrăţite participante – 
Timişoara (RO) şi Szeged (HU)  şi  apropierea cetăţenilor din regiunea transfrontalieră, prin 
creşterea atractivităţii celor două oraşe şi diversificarea ofertei turistice, din perspectiva celor 
două grădini zoologice, care vor deveni puncte turistice atractive. S-au  amenajat noi spaţii de 
expunere a  unor animale în cadrul parcului/grădinii zoologice. S-au derulat, pe lângă 
activităţi recreative pentru toate categoriile de vârstă şi acţiuni de protecţie a mediului, cu 
accent pus pe programele educative de cunoaştere a animalelor expuse, a habitatelor acestora, 
de promovare a responsabilităţii civice faţă de mediu. Se vor  promova ofertele turistice ale 
celor două oraşe participante şi ale regiunii. 
Valoarea totală a  proiectului: 264.906,14 Euro. Pentru  Municipiul Timişoara, în calitate de 
partener, valoarea a fost de 92.168 Euro, din care finanţare nerambursabilă (FEDR+co-
finanţarea de stat) – 13% Euro şi contribuţia proprie 2%. 
 Proiectul  a adus următoarele beneficii: 
1.  Serviciile de reparaţii pentru refacerea celor două lucii de apă - pentru habitate animale şi 
păsări de apă la Grădina Zoologică Timişoara care au constat  în: decolmatarea albiei şi a 
malurilor lacului, lucrări de stabilizare şi compactare a fundamentului albiei prin montarea de 
piatră concasată şi a unui strat (pat) de nisip, impermeabilizarea prin montarea unei noi folii 
PVC cauciucate, stabilizarea taluzurilor, respectiv a malurilor lacului şi servicii de amenajare 
peisagistică a malurilor. Lacul mare a beneficiat de  amenajarea a două insule şi a unei 
peninsule, care vor oferi adăpost pentru păsările de apă. 

Valoarea serviciilor – 161.759,24 lei 
2. Achiziţie de echipamente – puncte de informare cu ecran tactil  în cadrul Grădinii 
Zoologice, care  facilitează  accesul vizitatorilor la informaţii prin  echipamente moderne, 
accesibile, operare intuitivă prin touchscreen-uri performante, la promovarea  punctelor de 
interes – habitate, animale, floră, curiozităţi, afişarea elegantă a traseelor (planuri-ghid),  la 
accesul la informaţiile privind atracţiile turistic şi la accesarea informaţiilor similare din 
Oraşul înfrăţit Szeged – Ungaria, şi anume: informaţii  atractive despre Parcul Zoologic din 
Szeged, despre punctele de interes turistic  şi cultural ale  oraşului Szeged şi ale zonei.  
De asemenea, echipamentele asigură promovarea şi mediatizarea activităţilor de educaţie 
ecologică, zoologie, ecoturism,  de educaţie a copiilor şi tinerilor prin ateliere de lucru în aer 
liber, în spiritul insuflării unei atitudini responsabile faţă de mediu, animale şi plante şi de 
conştientizare asupra zestrei peisagistice, naturale şi turistice a zonei.  
Valoarea achiziţiei: 62.725,71 lei. 
3. Realizarea unui sistem de camere web: Sistemul asigură urmărirea de imagini din 
perimetrul Grădinii Zoologice (alei, ţarcuri, habitate), printr-un sistem de 20 de camere video 
a color, de exterior, utilizabile atât ziua cât şi noaptea. Sistemul de camere web este conectat 
la  pagina web a proiectului.  
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 Imaginile surprinse pot fi stocate pe suport electronic, urmând a fi utilizate în scopuri  
educaţionale, de promovare, publicitate, informare, dar şi în scopuri ştiinţifice legate de 
protecţia animalelor aflate în colecţia Grădinii Zoologice, precum şi observarea anumitor 
comportamente şi obiceiuri uzuale şi reproductive, fără a interveni în mod direct în habitatele 
animalelor şi păsărilor. Scopul de supraveghere al habitatelor îşi găseşte o utilizare şi în 
eficientizarea planul de securitate al grădinii şi al eficientizării timpilor de intervenţie în caz 
de risc sau criză. 
 Valoarea investiţiei: 105.369,28 lei. 
4. Realizarea paginii web – www.carpatzoo.ro - în scopul asigurării posibilităţii 
colaborării  în viitor a partenerilor din proiect – Municipiul Timişoara prin Grădina Zoologică 
şi Parcul Zoologic din Szeged, pentru promovarea informaţiilor şi activităţilor acestor 
instituţii.  
 Prin pagina web se pot vizualiza imagini din perimetrul habitatelor, surprinse  de către  
sistemul de  camere web.  De asemenea, pagina web este utilizată pentru  informarea  
publicului interesat privind colecţia de animale, în promovarea activităţilor de educaţie 
ecologică, rezultatelor acestor activităţi, noutăţilor din activitatea grădinii zoologice.  
 Valoarea investiţiei: 11.645,34 lei. 
5. Realizarea de materiale publicitare – 2.500 tip broşură şi 3.000 pliante, care  cuprind o 
prezentare generală a Parcului Zoologic, a activităţilor de educaţie ecologică, prezentarea  
speciilor din colecţia de animale, activitatea în cadrul grădinii, preocupări, informaţii utile,  
orarul de funcţionare, accesibilitate, informaţii privind Grădina Zoologică din Szeged, date 
privind speciile de animale din colecţie, accesibilitate.  
             Valoarea achiziţiei:  6.696 lei. 

De asemenea, s-au realizat un număr de 3 panourile informative – Valoarea achiziţiei: 
2.320,50 lei. 
6.   Organizarea unei excursii la Szeged pentru un număr de 90 de elevi şi 10 profesori, 
pentru vizitarea oraşului Szeged şi a Grădinii Zoologice. Durata excursiei a fost de o zi. 
             Excursia a  fost organizată în urma unei ample competiţii interşcolare pe teme legate 
de grădinile zoologice, protecţia mediului, protecţia animalelor şi cunoştinţe privind flora şi 
fauna Bazinului Carpaţi. La această competiţie au participat un număr de 13 unităţi de 
învăţământ cu ciclu gimnazial din municipiul Timişoara şi profesorii coordonatori. 
 Valoarea serviciilor  achiziţionate – 9.817,50 lei.  
7. În cadrul proiectului a fost angajat un biolog, care a asigurat desfăşurarea de activităţi 
de educaţie a copiilor şi tinerilor prin ateliere de lucru, activităţi ecologice şi educative în aer 
liber în spiritul insuflării unei atitudini responsabile faţă de mediu, animale şi  plante şi de 
conştientizare asupra zestrei peisagistice, naturale şi turistice a zonei, activitate pedagogică în 
cadrul Grădinii Zoologice,  prin susţinerea de ore de biologie, zoologie, ecoturism, de 
promovare a Grădinii Zoologice Timişoara, derularea de prezentări cu ghid a Grădinii 
Zoologice, de promovare turistică a Grădinii Zoologice Timişoara şi a municipiului 
Timişoara. 
  Valoarea cheltuielilor: 21.501 lei; 
 Competiţia şcolară s-a adresat  unităţilor de învăţământ din municipiul Timişoara cu 
elevi din ciclul gimnazial – clasele V-VIII, cu aptitudini în domeniul ştiinţelor naturii, 
biologiei – zoologie şi botanică, ecologiei, protecţiei mediului şi conservării biodiversităţii. 
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 În  luna ianuarie 2010, Direcţia de Mediu a depus în cooperare cu Primăria Oraşului 
Szeged, în cadrul celei de-a treia solicitări de propuneri a Programului de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013,  Axa  prioritară 1 Îmbunătăţirea condiţiilor 
cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare,  1.3. Protecţia mediului, 
acţiunea  1.3.4. Elaborarea de studii şi planuri”, cererea de finanţare a Proiectului cu titlul 
„Biodiversitatea şi protecţia naturii  - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două 
oraşe înfrăţite”, acronim „BIOTOWNS”.  
 Depunerea în comun a acestui proiect în domeniul protecţiei mediului de către cele 
două municipalităţi înfrăţite – Timişoara şi Szeged a fost aprobată în şedinţa comună a 
Consiliului Local al  Oraşului Szeged şi  Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care a 
avut loc la Szeged, în data de 22.01.2010. 
 Acest proiect are ca obiectiv evaluarea  situaţiei existente a biotopurilor din pădurea 
forestieră de protecţie, parte din Pădurea Verde din Timişoara, parcurilor şi zonele verzi ale 
municipiului Timişoara (floră şi faună) şi elaborarea unui Studiu strategic privind protejarea 
biodiversităţii existente şi creării premiselor pentru dezvoltarea acesteia în condiţii cât mai 
apropiate faţă de cel natural. Documentul strategic va face recomandări privind extinderile 
viitoare ale perdelei forestiere de protecţie, ameliorarea  situaţiei existente, recomandări 
pentru reechilibrarea ecologică a acestor obiective, protejării florei şi faunei, propuneri pentru 
structura şi compoziţia  ierboasă, arbustivă şi arboricolă a perdelelor de protecţie, modalităţi 
de stimulare şi protejare a lumii vii din aceste habitate, luând în considerare principiile 
dezvoltării durabile.  
 Prin adresa  Agenţiei Naţionale de Dezvoltare din Budapesta – Ungaria, în calitate 
de Autoritate de Management, înregistrată cu nr.  12-193/22/2010 din data de 22 Decembrie 
2010  se notifică hotărârea  Comitetului Comun de Monitorizare şi Comitetului Comun de 
Selecţie pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, din 
cadrul reuniunii din 15 noiembrie a.c, privind asigurarea finanţării proiectului  înregistrat cu 
cod HURO/0901/128/1.3.4.. 
 De asemenea,  în cadrul Programului  Intelligent Energy - Europe (IEE), la Solicitarea 
de propuneri  CIP-IEE-20101 s-a depus proiectul  "An Inclusive Peer-To-Peer Approach to 
Involve EU CONURBations and Wide Urban Areas in Participating to the CovenANT of 
Mayors",  acronym CONURBANT, N° 271380,  în care Municipiul Timişoara are calitatea de 
partener de proiect, lider de proiect fiind Municipalitatea din Vicenza (Italia). Agenţia 
Executivă pentru Competivitate şi Inovare (EACI) a evaluat favorabil proiectul, urmând ca 
liderul de proiect să participe la începutul anului 2011 la negocieri în vederea încheierii 
contractului de finanţare.  
 În cursul lunii noiembrie 2010, Direcţia de Mediu a încheiat un Protocol de colaborare 
cu  Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice Bucureşti  ICEMENERG S.A., care are 
ca obiect punerea la dispoziţia Primăriei Municipiului Timişoara, în mod gratuit, a 
informaţiilor şi rezultatelor proiectului  „Extension and strengthening of European Topten 
Initiatives and of the market for innovative and efficient products”  -EURO–TOPTEN PLUS, 
în scopul informării cetăţenilor municipiului Timişoara prin intermediul website-ului 
www.topten.info.ro cu privire la avantajele opţiunii pentru produse de înaltă eficienţă 
energetică, în scopul reducerii costurilor proprii cu electricitatea şi de economisire a resurselor 
primare. 
 În cursul anului 2010, Serviciul Protecţia Mediului a  obţinut datele şi informaţiile 
necesare pentru realizarea Inventarului privind emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul 
municipiului Timişoara care a constituit bază pentru  fundamentarea Strategiei şi Planului de 
acţiune -  pentru  atingerea obiectivelor stabilite de UE -  de reducere cu cel puţin 20%  a 
emisiilor de CO2 până în anul 2020,  prin aplicarea măsurilor planului de acţiune care intră în 
competenţa şi domeniile de activitate ale municipalităţii.  
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 În cursul lunii  mai 2010 s-a elaborat în strânsă colaborare cu S.C. „DENKSTATT 
ROMÂNIA „S.R.L. Timişoara  Strategia locală privind schimbările climatice şi  Planul 
strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea  şi adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice în municipiul Timişoara, aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara în 
cadrul şedinţei din data de 29.06.2010, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228. 
 Strategia locală privind schimbările climatice, va implica domenii ca: energia, 
managementul deşeurilor, transporturile, achiziţiile publice, educaţia, spaţiile verzi şi mediul 
urban, protecţia apei, mediul de lucru şi de afaceri precum şi  întreaga comunitate a urbei  şi 
locuitorii ei.  
 Planul de acţiuni privind combaterea, atenuarea  şi adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice în municipiul Timişoara va reprezenta principalul instrument de implementarea a 
Strategiei, stabilind măsurile şi acţiunile la nivelul fiecărui sector: energie, transport, 
rezidenţial, instituţional, industrial, managementul deşeurilor, alimentare apă, cu stabilirea de 
termene clare de implementare, definirea măsurilor şi setarea priorităţilor  ţinând cont de 
criteriile economice, de protecţia mediului, tehnice şi organizatorice, astfel încât să se poată 
cuantifica exact importanţa, aplicabilitatea pe termen scurt (1-3 ani), mediu (3-5 ani) şi lung 
(5-10 ani) cu beneficiile aduse din punct de vedere al mediului prin aportul în reducerea 
cantităţii de CO2 la nivel de sector şi mai apoi la nivel de municipalitate (ca ţintă globală). 
Acest plan de acţiuni este în curs de implementare, urmând a fi monitorizat şi evaluat  anual. 
 În cursul anului 2010, Municipiul Timişoara a aderat la PACTUL PRIMARILOR 
(The Covenant of Mayors)  fiind  membru al acestei convenţii din luna noiembrie 2010. 
 Participarea la Conferinţa Naţională „Energia regenerabilă – o şansă pentru 
dezvoltarea durabilă a României” – Predeal – 4 – 5 Noembrie 2010; 
 Organizarea şi participarea la delegaţia de lucru în Parcul Zoologic SÓSTÓZOO 
Nyiregyháya – Ungaria şi Parcul Zoologic Palic – Serbia în vederea  conturării în anul 2011 a 
unei colaborări / parteneriat  cu Grădina Zoologică din Timişoara, pentru schimburi de 
animale, consultanţă de specialitate,  derularea unor programe de pregătire/perfecţionare 
profesională în domeniul grădinilor zoologice pentru angajaţii Grădinii Zoologice. 
Achiziţionarea unei staţii POS(point of sale), pentru Grădina Zoologică Timişoara, în valoare 
de  16000 lei. 
În cursul anului 2010 a fost încasată  din vânzarea de bilete la Grădina Zoologică Timişoara 
suma de 169 024 lei. 
A fost îmbogăţită  colecţia de animale cu noi specii: capibara hydrochoerus, pisica sălbatică, 
mara dolicothis, guanaco, raţa de bahamas(anas bahamas), raţa de copac 
galbenă(dendrocygnabicolor). A fost realizată documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei 
de construire pentru construcţia adăpostului pentru caibara şi tapir, adăposturi ce au şi fost 
finalizate, iar unele adăposturi existente au fost reamenajate. 
 
OBIECTIVE MAJORE 2011: 

1. Realizare clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoo a Municipiului 
Timişoara  conform H.C.L. nr. 383/2007 reactualizată cu H.C.L. nr.  354/2009; 
 2. Reactualizare S.F.+ P.T. "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţia 
de compostare deşeuri vegetale" aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009; 

3. Servicii de consultanţă pentru implementarea Strategiei privind schimbările 
climatice şi monitorizarea Planului de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la 
efectele  schimbărilor climatice în municipiul Timişoara, monitorizarea dioxidului de carbon 
în municipiul Timişoara;  

4. Studiu ECO PROFIT- ecoeficienţă energetică la instituţiile publice; 
5. Achiziţie cercetare privind starea  de sănătate a animalelor de companie; 
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6. S.F. + P.T. Achiziţie instalaţie-panouri solare si fotovoltaice Şcolile Generale nr. 6, 
11, 16, 18, 19, 30, Grup Şcolar Energetic, Liceul Economic şi Liceul Pedagogic; 

7. Cercetare si dezvoltare in domeniul protecţiei mediului - Determinarea speciilor si 
numărului de agenţi patogeni prezenţi in aer din Municipiul Timişoara; 

8. Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului – Studiu privind impactul pe 
care activităţile industriale poluatoare o au asupra ecosistemelor urbane şi evoluţia speciilor 
de plante indicator (arbori santinelă); 

9. Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului - Studiu privind  calitatea si 
starea de sănătate a solurilor situate în extravilanul Municipiului Timişoara; 

10. Cercetare si dezvoltare in domeniul protecţiei mediului - Studiul fenomenului de 
uscare a arborilor;  

11. Studiu de specialitate pentru evaluare  biotop urban şi studiu strategic în cadrul 
Proiectului de cooperare Transfrontalieră Ungaria - România – BIOTOWNS; 

12. Servicii de mentenanţă, calibrare, etalonare, metrologie; 
13. S.F. Staţie de reciclare a deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări în 

Municipiul Timişoara; 
14. S.F. + P.T. Modernizare Gradină Zoologică; 
15. Achiziţie mobilier urban; 
16. Managementul populaţiei canine; 
17. Activităţi de protecţie a mediului (cercetare, sisteme de protecţie, materiale 

canisite, întreţinere sisteme fonoizolante, etc.) 
 

II. SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 

Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în 
structura sa un şef serviciu şi 9 funcţionari publici de execuţie. 
 Şef Serviciu -  dl. Călin Victor Fiat, biolog.  
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 

Serviciul Administrare Mediu  are ca obiect de activitate: 
− Coordonarea activităţii de combatere a vectorilor şi dăunătorilor de pe raza 

municipiului Timişoara prin lucrări de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare, prestate de către S.C. DERATON S.R.L. 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; 

− Coordonarea lucrărilor de întreţinere şi refacere zone verzi parcări ecologice. 
− Monitorizarea  factorului de mediu  “aer”; 
− Coordonarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi amenajare a spaţiilor de joacă din 

Municipiul Timişoara; 
− Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  
− Coordonarea lucrărilor de întreţinere şi refacere zone verzi ca parcări ecologice; 
− 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; 

− Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor, şi reclamaţiilor primite de la 
cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de administrare  
mediu; 
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− Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor de cercetare ştiinţifică în 
domeniul administrării şi  protecţiei mediului. 

− Verificarea activităţilor ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi în pieţele private privind aplicarea legislaţiei de mediu.  

− Verificarea modului  de gestionare a factorul de mediu “apă” de către persoanele fizice 
şi agenţii economici. 

− Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru procedurile de achiziţie publică. 
− Gestionarea perdelei forestiere a Municipiului Timişoara. 
− Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice 

deţinute în proprietatea fondului forestier al Municipiului Timişoara. 
− Întocmirea documentaţiei pentru accesarea fondurilor structurale. 

3.      SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2010 
         În cursul anului 2010, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Administrare Mediu au 
desfăşurat următoarele activităţi: 
A.   Verificarea activităţii S.C. DERATON S.R.L., 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). Au fost solicitări cu privire la prezenţa puricilor în subsolurile 
blocurilor (în general datorită animalelor de companie), instituţiilor de învăţământ  (Liceul I. 
Mincu, Şcoala Gen nr. 7, Grup Şcolar Industrial Alimentar),  parcuri de joacă (Clăbucet, 
Adolescenţilor, Kuncz, Cugir, Dej). Datorită precipitaţiilor dese şi cu intervale scurte de 
pauză au fost necesare repetarea mai multor tratamente de dezinsecţie in zonele Ronaţ, 
Fratelia, Elisabetin, Kuncz. 
         Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
          - suprafaţă tratată 2010 – 107.859 mii mp; 
          - substanţe folosite: Deltatim 2,8, Power AC, Deltamine TC,  Mosquitox, Foval. 
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: 

- sectorul 1, periferia oraşului, folosindu-se insecticide din grupa a III-a de toxicitate 
pentru staţie de balotare şi depozitare deşeuri Cet Sud, platforma Polonă – muşte 
- sectorul 2, circumscris sectorului 1: vatra oraşului, respectiv cartierele de locuinţe, 

folosindu-se insecticide fotodegradabile; 
- sectorul 3, circumscris sectorului 2 şi 1: zona ultracentrală reprezentată de parcuri şi 

canalul Bega folosindu-se insecticide biologice (Vectobac WDG). 
Dintre zonele cu incidenţă ridicată în ce priveşte numărul mare de insecte putem aminti: 
- cu muşte: zonele Campus Universitar, Steaua, Fratelia, Bucovina, Mircea cel Bătrân,    

Circumvalaţiunii I+II+III+IV, Cetate, Tipografilor, P-ţa 700, Iosefin, Odobescu, Elisabetin, 
Badea Cârţan; 

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

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
         - suprafaţă tratată 2010 – 6.900 ha;  
         - substanţe folosite: Deltatim 2,8, Power AC, Piretrum Micro. 
c).      Deratizarea pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 
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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 avizate şi testate din timp s-au depus în locuri ferite (crăpături, galerii, guri de 
canalizare) şi preponderent în staţii intoxicare metalice, plastic, carton.  
Raticidele hidrofuge au fost depuse în locurile cu umiditate ridicată (malul râului Bega, sub 
poduri, canalizări). 
         Tipuri de momeli utilizate: Timrat BDF-C, Timrat BDF-P, Timrat DFN-C, Timrat DFN-
P, Furat Esca Fresca, Varat Esca Fresca, Rattidion pasta  
Zonele cu prezenţă mare a rozătoarelor:  
         - Fratelia – Steaua (porţiunea conducte), Freidorf (parc industrial), Girocului, Timişoara 
Sud până la Pod. Calea Şagului, Bv. L. Rebreanu până la Stadionul Dan Păltinişanu, 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. 
         Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
         - suprafaţă tratată 2010 – 49.988,6 mii mp; 
         - substanţe folosite: Timrat BDF-C, Timrat BDF-P, Timrat DFN-C, Timrat DFN-P, 
Furat pastă, Rattidion, Varat Pasta; 
         Staţii de intoxicare utilizate: 
         - Staţii intoxicare carton, Staţii intoxicare metalice, Staţii intoxicare plastic, Afişe 
avertizoare 
d).    Deratizare la unităţile de învăţământ şi clădiri publice din Municipiul Timişoara (şcoli, 
grădiniţe, cantina de ajutor social, sediul Primăria Timişoara, Direcţia de asistenţă socială 
municipală) 
         Tipuri de momeli (raticide) utilizate: Timrat BDF-C, Timrat BDF-P, Timrat DFN-C, 
Timrat DFN-P, Furat pastă, Rattidion, Varat Pasta,  capcane cu adeziv nontoxice, capcane 
mecanice. 

Zonele unde s-au amplasat momeli au fost marcate cu etichete de avertizare.  
Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
- număr unităţi învăţământ  - 50; 
- substanţe folosite: Timrat BDF-C, Timrat BDF-P, Timrat DFN-C, Timrat DFN-P, 

Furat pastă, Rattidion, Varat Pasta; 
         - staţii intoxicare carton, staţii intoxicare metalice, staţii intoxicare plastic, afişe 
avertizoare. 
e).     Dezinsecţie la unităţile de învăţământ şi clădiri publice din Municipiul Timişoara (şcoli, 
grădiniţe, cantina de ajutor social, sediul Primăria Timişoara, Direcţia de asistenţă socială 
municipală) 
         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 Deltatim 2,8, Foval şi Nebelautomat - fumigant s-a executat 
în interiorul unităţilor de învăţământ cu utilaje de pulverizat. 
         Dezinsecţia cu substanţele Deltatim 2,8 şi Foval 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 93 de unităţi de învăţământ, în cantine, bucătării, puncte alimentare, 
laboratoare ce au în componenţă aparatură electrică şi electronică, unde nu pot fi utilizate 
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insecticide lichide s-a  utilizat insecticid de tip  gel, care poate fi utilizat fără a afecta 
alimentele sau aparatura electrică şi electronică.  
         Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 

- număr unităţi învăţământ  - 93; 
         - substanţe folosite: Deltatim 2,8, Foval şi Nebelautomat-fumigant  
f).     Dezinfecţie la unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara 
         Dezinfecţia cu substanţele Agrigerm şi Thor s-a executat în interiorul unităţilor de 
învăţământ cu utilaje tip Turbofoger cu producere de ceaţă rece.  
         Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 

- număr unităţi învăţământ  - 6; 
            - substanţe folosite:  Thor, 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. 

Tratamentele fitosanitare au fost executate în parcuri, squaruri, aliniamente stradale şi 
Pădurea Verde, după o monitorizare prealabilă şi  ţinând  cont de: 
         - de recomandările specialiştilor de la ICAS şi USAB; 
         -  avertizările  Unităţii Fitosanitare Timiş  
Infestaţie frecvent ridicată cu: afide, păduchele lânos, păduchele ţestos, acarieni,  ploşniţa  
teiului, omizi defoliatoare, moliera miniera, (cameraria ohridella), metcalfa pruinoza (noutate) 
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 – 24.933 mii mp; 
         - substanţe folosite: Emerite Oil, Emerite Energy, Omite, Mospilan, Topsin, Mavrik, 
Dithane M 45, 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). 
În conformitate cu contractul de prestări servicii nr. S.C. 2006-15308 din 28.07.2006, cu 
Primăria municipiului Timişoara, în anul 2010 am monitorizat zonele şi cartierele de pe raza 
municipiului folosind ca metodă de lucru deplasarea în zonele respective conform unui 
program antestabilit de comun acord cu Primăria Timişoara, Direcţia de Mediu, Serviciul 
Administrare Mediu.  
2.      MONITORIZAREA GRADULUI DE INFESTARE CU ROZĂTOARE 

Datele culese de pe teren au fost centralizate conform fişei din sistemul  integrat ISO 
aduse la cunoştinţă Primăriei Timişoara, Direcţia de Mediu, Serviciul Administrare Mediu. 
Aceste date au fost comunicate decadal, pentru a se putea executa lucrările ce se impuneau în 
urma monitorizării. 
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2.      MONITORIZAREA GRADULUI DE INFESTARE CU INSECTE 
Monitorizarea insectelor s-a efectuat cu 30 de staţii de monitorizare a insectelor, 

montate în mod egal (15 în partea de nord a municipiului şi 15 în partea de sud a 
municipiului) în tot oraşul. 

Gradul de infestare înainte şi după 
executarea lucrărilor DDF Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Total an 

a) Grad de infestare cu rozătoare înainte 
de efectuarea lucrărilor de deratizare Moderat Mare Moderat Mare 

b) Grad de infestare cu rozătoare după 
efectuarea lucrărilor de deratizare Mic Moderat Mic Moderat 

Moderat 

c) Grad de infestare cu vectori înainte 
de efectuarea lucrărilor de dezinsecţie Moderat Mare Mare Moderat 

d) Grad de infestare cu vectori după 
efectuarea lucrărilor de dezinsecţie Mic Moderat Moderat Mic 

Moderat 

e) Grad de infestare cu dăunători 
înainte de efectuarea tratamentelor 
fitosanitare 

Moderat Mare Mare Moderat 

f) Grad de infestare cu  dăunători  după 
efectuarea  tratamentelor fitosanitare Mic Moderat Moderat Mic 

Moderat 

g) Prezenţa bolilor înainte de efectuarea 
tratamentelor fitosanitare 80% 75% 75% 50% 70% 

h) Prezenţa bolilor  după efectuarea  
tratamentelor fitosanitare 8% 7,5% 7,5% 5% 7% 

Procentajul rezultă din comunicările decadale efectuate în cursul anului prin raportarea 
la numărul de parcuri, scuaruri şi alte spaţii verzi din municipiul Timişoara. În cele 34 parcuri 
şi scuaruri, s-au făcut observaţiile cu ajutorul cadrelor didactice din cadrul U.S.A.M.V.B.T., 
luându-se în calcul numărul de identificări raportate la numărul de determinări efectuate.  
 PROGRAM DE MONITORIZARE a gradului de infestare cu ţânţari, ante şi post 
operaţional 
I.      AMPLASAREA staţiilor de monitorizare (capcane) pe raza municipiului Timişoara: 

a. la nord de Bega: Zona UMT, zona Modern, zona I. I. de la Brad, zona Aradului, 
zona Ovidiu Balea, zona Antene, zona Cetate, zona Ghiroda  N, zona Telegrafului, zona 
Circumvalaţiunii, zona Mircea cel Bătrân, zona Mehala, zona Torontal, zona Arad Est; 

b. la sud de Bega: zona Traian, zona Ciarda Roşie, zona Braytim, zona Elisabetin, 
zona Iosefin, zona Dâmboviţa, zona Freidorf, zona Fratelia, zona Stadion, zona Plopi, zona 
Polonă, zona Parc Industrial Freidorf, zona C. Şagului, zona Odobescu, zona Soarelui. 
II.     PUNCTELE DE RECOLTARE a probelor de apă populate cu larve de ţânţari: 
  a.      Statul român: balta Lămâiţa,balta Sulina, balta Vaporul, balta str. Lacului, balta 
CET Sud, balta Plopi, Ştrandul Tineretului, balta Grui; 
        b.     A.N.I.F.: canal Freidorf, canal + baltă Giroc, baltă Ciarda Roşie, canal Kuncz, baltă 
colect. ANIF, canal Behela, canale irigaţii; 
        c.       Firme: balta fost Comtim, balta Fabrica de zahăr,bălţi staţia de epurare Fabrica de 
zahăr,  baltă Pompieri, baltă Extraceram, lacul Aurora, lacul Azur, lacul Motel, lacul Muzeul 
Satului, balta UMT, Uzina de apă nr. 2; 
         d.     A.G.V.P.S., PESCOTIM: balta Chişoda, ferma Rozelor, balta Pădurea Verde, 
Pescotim 
            Capturarea ţânţarilor şi recoltarea probelor cu larve s-a făcut decadal începând cu luna 
aprilie, până în luna octombrie 
            Rezultatele au fost prelucrate şi comunicate decadal pe fişe standard sistemului 
integrat ISO, pentru a se putea executa lucrările ce se impuneau în urma monitorizării. 
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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. Urmare a confirmărilor prezenţei larvelor în 
zonele din care s-au făcut prelevările, s-au efectuat lucrările de delarvizare. 
3. MONITORIZAREA GRADULUI DE INFESTARE FITOSANITARĂ 

Monitorizarea infestării fitosanitare s-a efectuat prin deplasarea periodică, decadală 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.         

Rezultatele au fost prelucrate şi comunicate decadal pe fişe standard sistemului 
integrat ISO, pentru a se putea executa lucrările impuse în urma monitorizării. 

Faţă de anul 2009 ponderea numărului de puncte de monitorizare în zonele de interes a 
crescut de la 15  în 2009 la 20 în 2010 la rozătoare, iar la insecte de la 20 de puncte de 
monitorizare în 2009, la 30 de puncte în 2010.   

Ponderea numărului de puncte de monitorizare 
în zonele de interes  2009/2010

15
2020

30Rozatoare Insecte

2009 2010  
Centralizator Monitorizare 2010 

Infestare: mare (peste 30%), moderată (15%-30%), mică (sub 15%), absentă (lipsa totală 
vectorilor) 
         Această creştere a numărului de rozătoare, se datorează mai multor factori: 
        - Apariţiei de rampe clandestine; 
        - Terenurile virane, neîntreţinute proprietate privată; 
         - Cartierelor de case şi vile unde nu se efectuează lucrări sistematice de deratizare, care 
favorizează apariţia şi dezvoltarea vectorilor (Timişoara Sud – periferie, Torontalului, 
Mehala); 
         - Cartierele de case unde se cresc animale, care de asemenea favorizează apariţia şi 
dezvoltarea vectorilor (Freidorf, Fratelia, Kuncz, Plopi, Ronaţ); 

S-a încheiat un protocol de colaborare cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Timiş privind verificarea pe raza Municipiului Timişoara a modului de 
aplicare a legislaţiei privind efectuarea lucrărilor de deratizare/dezinsecţie/dezinfecţie de către 
unităţile de procesare şi desfacere a produselor alimentare şi agroalimentare, a unităţilor, a 
unităţilor de alimentaţie publică, a pieţelor şi târgurilor, a unităţilor de învăţământ şi a 
asociaţilor de proprietari/locatari. 

 Au fost monitorizate un număr de  70 de unităţi de învăţământ şi  84 asociaţii de 
proprietari, locatari, privind efectuarea lucrărilor de  deratizare/dezinsecţie/dezinfecţie cu un 
operator licenţiat.  
A.      Coordonarea  lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din 
Municipiul Timişoara 
 Din totalul de 171 locuri de joacă – 81 la nord de canalul Bega, respectiv 90 la sud,din 
86 sunt situate pe spaţii verzi, 46 la grăddiniţe şi creşe iar 39 se află la şcoli şi licee, suprafaţa 
totală însumând 113.900 mp. 
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 Distribuţia procentuală a acestora este redată în graficul de mai jos: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Întreţinerea acestora se efectuează lunar (sau în mai multe treceri, după caz,) prin 
salubrizare, măturat alei, golit coşuri, reparaţii, etc. 

Lucrările de amenajare şi reamenajare, respectiv reabilitare, întreţinere şi reparare a 
locurilor de joacă situate în partea de sud faţă de canalul Bega, au fost executate de către S.C. 
Drufec Cons. CF S.R.L. Valoarea necesară derulării acestor lucrări pentru anul 2010 a fost de 
1.310.596 lei, reprezentând:  
         - Lucrări de amenajarea a unui loc de joacă în scuarul Arcidava;  
         - Reamenajarea, a 4 spaţii de joacă toate situate pe spaţii verzi şi anume în parcul 
"Sudului”, în scuarul „Sfântul Nicolae” (Păun Pincio), în cartierul Steaua, respectiv la 
intersecţia străzilor Mureş cu Drubeta; 
         - S-au executat lucrări de reparaţii curente la peste 60 de locuri de joacă. 
Lucrările de amenajare şi reamenajare, respectiv reabilitare, întreţinere şi reparare a locurilor 
de joacă situate în partea de nord faţă de canalul Bega, au fost executate de către S.C. 
Bindalim S.R.L. Valoarea necesară derulării acestor lucrări pentru anul 2010 a fost de 
1.378.998 lei, reprezentând:  
         - Lucrări de întreţinere a unui loc de joacă amplasat în scuarul de pe str. Iepurelui;  
         - Lucrări de modernizare a 4 locuri de joacă, unul situat pe strada Cugir, la intersecţia 
străzi Mistral cu str. Garofiţei, la grădiniţa PP 36 de pe strada Teiului, respectiv unul la 
grădiniţa PP nr. 24 de pe str. Măslinului.  
         De asemenea au fost amplasate echipamente fitness în perimetrul a 3 locuri de joacă 
situate atât la nord cât şi la sud faţă de canalul Bega. S-au completat peste 20 de locuri de 
joacă situate la grădiniţe cu echipamente de joacă moderne. S-au amenajat un număr de 5 
canisite amplasate în următoarele, locuri de joacă: Scuarul „Arcidava”, Fraţii Constantin, 
Steaua, str. Iepurelui, respectiv Parcul „Sudului”. 
         - S-au executat lucrări de reparaţii curente la peste 50 de locuri de joacă.                           
C. Coordonarea lucrărilor de întreţinere ş refacere zone verzi parcări ecologice.  

În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, a O.U.G. 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. 

Continuarea realizării de parcări ecologice în Municipiul Timişoara vine să acopere o 
parte din lipsa acestora în cartierele de locuit şi de creştere a suprafeţei acoperită cu vegetaţie 
în zona urbană.  

Acordul  Cadru nr.109/18.08.2009 între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. 
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 următoarele locaţii: str. Veveriţei, 
str. Bujorilor, str. C. Negruzzi, B-dul Sudului, str. Electronicii, bl.C23-24, str. Electronicii, str. 
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Electronicii II, str. Gh. Ostrogovich, Complexul Studenţesc, Cimitirul Eroilor, str. Teiului, 
Intr. Ursului, bl.4 – 6, str. Eugen Cuteanu, str. Macilor (C. Bogdăneştilor), str. Stelelor, str. 
Clăbucet, str. Diana, Aleea Rachetei, Bv. Dâmboviţa, str. Luceafărul, str. Eugen Cuteanu, bl. 
D9, str. Ulmului I, II, III, str. Vulturilor, nr. 2/A, str. Arh. Victor Vlad, str. 
Leandrului(Amiciţiei). În total, au fost realizate 639 locuri de parcare iar suprafaţa totală de 
zonă verde amenajată a fost de 13968 mp. 
D.      Aerul în Municipiul Timişoara 
          Calitatea aerului este o componentă deosebit de importantă a mediului care devine o 
problemă majoră şi stringentă la nivelul municipiului Timişoara având în vedere că reprezintă, 
în esenţă, calitatea vieţii şi a sănătăţii noastre. 
           În contextul angajamentelor asumate la nivel european, România trebuie să respecte 
Directiva 1999/30/CE privind valorile limită de dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, 
particule şi plumb în aerul înconjurător. 
           Activităţi întreprinse în domeniul calităţii aerului: 
           - participare la şedinţele Comisiei Tehnice desfăşurate la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Timiş în vederea elaborării programului de măsuri pentru reducerea cantităţii de 
pulberi în municipiul Timişoara;  
           - elaborarea lunară a Raportului către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş privind 
măsurile întreprinse de către Primăria Municipiului Timişoara cuprinse în  Programul integrat 
de gestionare a calităţii aerului pentru Aglomerarea Timişoara, comuna Remetea Mare şi 
comuna Şag din judeţul Timiş; 
          - Având în vedere depăşirile constante la staţiile fixe de monitorizare a calităţii aerului 
TM1 şi TM5, respectiv staţiile amplasate pe Calea Şagului şi Calea Aradului s-au desfăşurat 
acţiuni de monitorizare a traficului rutier, acesta fiind susceptibil a fi responsabil de depăşirile 
de la valorile limită la indicatorul PM10 (pulberi în suspensie) împreună cu Poliţia Rutieră, în 
cursul lunii august 2010. Urmare a măsurătorilor întreprinse au rezultat următoarele concluzii: 
stare precară de curăţenie a autovehiculelor din trafic; existenţa unor potenţiale surse de 
poluare: arderi de mirişti – zona Parţa - Şag şi Utvin (3 focare); drumuri de pământ/neasfaltate 
în Zona Industrială – Calea Şagului după Pasajul Şagului; drumuri de pământ/neasfaltate; 
prezenţa prafului pe şosele; frecvente basculante transportoare de pământ fără a fi acoperite cu 
prelate de protecţie  
          - Acţiuni de monitorizare şi control a depozitărilor de materiale de construcţii si 
organizărilor de şantier de pe domeniul public; verificarea modului de întreţinere a zonelor 
verzi aferente imobilului până la limita carosabilului de către persoane fizice, persoane 
juridice, asociaţii de proprietari/locatari; verificarea modului de împiedicare a răspândirii 
prafului la lucrările edilitar gospodăreşti şi pe amplasamentele de lucrări de demolare 
construcţii; verificarea modului de curăţenie în jurul imobilului de locuit, garaje, spaţii verzi 
de către cetăţeni, asociaţii de proprietari/locatari, instituţii, firme. 
E. Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii. 

   Harta de zgomot realizată de Primăria Municipiului Timişoara pe lângă situaţia concretă 
a zgomotului ambiant de la nivelul întregului municipiu, cuprinde şi “Planurile de acţiune 
pentru reducerea zgomotului” care prevăd  măsurile pentru reducerea zgomotului ambiental, 
în special în zonele unde există depăşiri semnificative, în scopul protejării sănătăţii umane şi a 
conservării zonelor liniştite. 

   Pentru a contribui la reducerea zgomotului produs de traficul din municipiul Timişoara, 
Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Mediu, împreună cu Facultatea de 
Mecanică, Laboratorul de Acustică şi Vibraţii a finalizat ,,Studiul privind reducerea  nivelului 
de zgomot folosind asfalt cauciucat”, pe baza  căruia a fost  elaborată o reţetă de covor 
asfaltic, ce a fost pusă în practică pe strada Iris. 
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   Măsurările nivelului de zgomot de pe str. Iris, efectuate de către  Facultatea de 
Mecanică, la care au participat şi consilieri ai Serviciului Administrare Mediu, atât înainte cât 
şi după turnarea asfaltului cauciucat, au determinat unele valori orientative: 
         - înainte de aşternerea asfaltului cauciucat la 50 Km /oră Lech = 65,15 dB(A); 
         - după aşternerea asfaltului cauciucat la 50 Km /oră Lech = 62,05 dB(A); 

   Împreună cu  Direcţia Poliţia Comunitară au avut loc acţiuni comune de verificare a 
agenţilor economici, comerciali, a celor care prestează servicii către populaţie, asociaţii de 
proprietari şi   persoane fizice, care prin activitatea pe care o desfăşoară, produc poluarea 
mediului urban şi poluarea fonică, (baruri, cluburi, restaurante, agenţii de pariuri sportive, 
cantine, supermarket-uri). 

  Odată cu acţiunea de monitorizare a traficului pe Calea Aradului, realizată în cursul lunii 
iulie în colaborare cu Poliţia Rutieră, au fost efectuate şi măsurări ale nivelului de zgomot în 
locaţia mai sus amintită, constatându-se depăşiri datorate în principal traficului rutier. 
F. 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  şi siguranţa 
produselor agroalimentare. 
          S-au efectuat un număr  de 214 de controale în pieţele municipiului  (din care 59 de 
verificări au fost efectuate după terminarea programului de funcţionare a pieţelor) pentru 
verificarea următoarelor obiective:  
          - respectarea  normelor privind  exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 
conform HG nr. 348/ 2004 de către comercianţi; 
          - respectarea  Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza Municipiului 
Timişoara (aprobat prin HCL nr. 334/2002) de către utilizatorii pieţelor;                                                            
         - existenţa şi valabilitatea  certificatelor de producători, conform HG nr. 661/2001- 
privind procedura de eliberare a certificatelor de producător.  

În baza programelor trimestriale au fost  organizate 20 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). 
 S-au organizat şi supravegheat, cu sprijinul Poliţie Comunitare, acţiunile lunare de 
igienizare / salubrizare / deratizare / dezinsecţie / dezinfecţie  a pieţelor la terminarea 
programului de funcţionare, după evacuarea în totalitate a mărfurilor şi ambalajelor din 
incinta pieţelor. A fost încheiat un protocol de colaborare cu Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş privind verificarea următoarelor aspecte pe 
raza Municipiului Timişoara: 

- modul de  respectare a normelor cu privire la igiena produselor agroalimentare de către 
operatorii cu activitate în domeniul  agroalimentar şi alimentar, producători, unităţile de 
procesare şi de desfacere a produselor alimentare şi agroalimentare, inclusiv pieţele şi 
târgurile; 
        - conţinutul de reziduuri de pesticide, nitraţi şi nitriţi din produsele agroalimentare. 

Pentru alinierea la legislaţia Uniunii Europene, care impune, ca obligaţie generală, 
comercializarea de produse sigure, s-a continuat studiul început în anul 2009  privind 
conţinutul de reziduuri de pesticide, nitraţi şi nitriţi din produsele agroalimentare 
comercializate în pieţele  şi supermarket - uri de pe raza Municipiului Timişoara. Au  fost 
prelevate  5 probe  de legume şi fructe din Piaţa de  Gros şi supermarket - urile Selgros, 
Auchan şi Kaufland, care au fost transmise spre analiză la Laboratorul  FumoPrep KFT ( din 
Mórahalom – Ungaria )  şi la  laboratoarele Autorităţii Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. Nu au fost determinate depăşiri pentru parametri analizaţi. 
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 S-au organizat întâlniri cu administratorii pieţelor administrate de  SC Pieţe SA pentru 
stabilirea unor măsuri care se impun în pieţele agroalimentare. 

S-au organizat acţiuni de verificare a actelor de comerţ practicat în pieţele neautorizate 
din cartierele municipiului. 

S-au organizat deplasări la alte primării din judeţ pentru clarificarea situaţiilor 
certificatelor de producător emise în neconformitate cu H.G. nr.661/200. 

S-a colaborat cu reprezentanţii Consiliilor Consultative de Cartier pentru remedierea 
anumitor aspecte din pieţele oraşului.  
G.      Activităţi realizate în domeniul apelor. 

    În cursul anului 2010 au avut loc o serie de activităţi privind: 
    - salubrizarea malurilor şi a luciului de apă ale Canalului Bega şi afluenţilor acestuia, 

intravilan Timişoara, în colaborare cu Administraţia Bazinală a Apelor Banat, Serviciul 
Inspecţia Teritorială a Apelor 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; 

    - starea de curăţenie a podurilor Canalului Bega; s-au desfăşurat, lunar, acţiuni de 
igienizare a acestora, conform programelor trimestriale întocmite; 

    - modul de respectare a reglementărilor de mediu în vigoare de către agenţii economici 
cu activitate pe raza Municipiului Timişoara şi de gestionare a factorului de mediu apa, 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, conform programelor trimestriale, realizate în colaborare cu S.C. Aquatim 
S.A, Serviciul Calitate – Mediu, (au fost monitorizaţi 47 agenţi economici); 

   - monitorizarea calităţii apei destinate consumului uman din fântânile publice forate în 
cartierele municipiului Timişoara; 

   - colaborarea cu Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului 
Timişoara pentru măsurători în scopul ridicării topografice a fundului bălţii de pe strada 
Lămâiţei;   

      H.     Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara 

i  
Frasin Salcam Ulm Amfora Pn Celtis Tei Molid Salcie Nuc 

Structura perdelei forestiere 
 Împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, 
Timişoara şi  ai Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara au avut loc întâlniri 
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de lucru şi s-au purtat discuţii tematice cu propunere de măsuri. Printre măsurile luate pentru 
o gestiune durabilă a perdelei municipiului amintim: 

  - Inventarierea  arborilor din perdeaua forestiera de protecţie; 
  - Identificarea zonelor libere, in care se pot planta arbori; 
  - Plantări de arbori; 
  - Reparat gard 
  - Aplicarea de tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecţie; 
  - Cosirea buruienilor; 
  - Tăiatul  drajonilor; 
  - Scoaterea  uscăturilor; 

        Pentru prevenirea daunelor provocate prin păşunat precum şi pentru a preveni 
depozitările de deşeuri, au fost realizate verificări periodice de către reprezentanţi ai Direcţiei 
de Mediu. 
        De asemenea, cu ocazia Lunii Pădurii, s-au plantat arbori şi arbuşti (200 arbori, din care 
100 stejari, 50 corcoduşi şi 50 porumbar), iar în colaborare cu ONG Noua Acropolă s-au 
plantat 100 arbori, din care 50 salcâm, 25 corcoduşi, 25 cireşi; 
I.      Gestionarea  pădurii proprietate a Municipiului Timişoara.  

Structura fondului forestier 

Gorun Stejar Fag Carpen Tei Frasin Cer Diverse Tari
 

         În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana - 
Lugojana ce administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului 
Timişoara conform contractelor de administrare nr.10182/20.11.2009 respectiv contract 
nr.9905/28.11.2008 s-au verificat  următoarele aspecte: 
         - s-au urmărit activităţile de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului 
Timişoara situate în jud. Timiş şi Caraş-Severin 734,4 ha, din care în Judeţul Timiş 50,7 ha la 
Pădurea Verde şi 183,3 ha în Comuna Jdioara, iar în Judeţul Caraş Severin 500,4 ha, în 
Comuna Tincova. 
         -  în urma activităţilor din teren, a fost întocmit Amenajamentul Silvic pentru o suprafaţă 
de 500,4 ha (parcurgerea la picior a întregii suprafeţe de pădure, inventarierea masei 
lemnoase, delimitarea cu vopsea a parcelelor şi subparcelelor); 
         - s-a participat la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din 
tăieri; 
         - împreună cu  reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş, Poliţia Română si reprezentanţi 
ai Primăriei Municipiului Timişoara au avut loc mai multe acţiuni de verificare a fondului 
forestier aparţinând municipalităţii; 
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         - verificări pe teren în colaborare cu  personalul silvic pentru controlul fitosanitar în 
vederea depistării dăunătorilor; 
         - verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de 
pădure pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie,molozuri etc.; 
         - s-a participat la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul 
Silvic Ana Lugojana. 
J.      Educaţie ecologică 
        - Pentru anul şcolar 2009 – 2010 s-a întocmit un număr de 18 Protocoale de Colaborare 
ale Direcţiei de Mediu cu unităţi şcolare de pe raza Municipiului Timişoara, care au fost 
avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi s-au realizat programe de activităţi 
aferente acestora pentru educaţia ecologică, diferenţiate pe grupe de vârstă şi tipuri de 
activităţi, implicând cadrele şcolare şi elevii instituţiilor respective: 
         - S-au realizat ore de educaţie ecologică pe tema „Timişoara şi păsările ei”, finalizată 
prin concursul Micul ecologist, la majoritatea claselor de elevi din cadrul unităţilor şcolare cu 
care s-au încheiat parteneriate. 
         - S-a colaborat cu  Şcoala Generală nr. 12 în cadrul proiectului ECO-ŞCOALA. 
         - În data de 22 Martie cu ocazia Zilei Mondiale a Apei s-a organizat activitatea 
educativă la Şcoala cu cls. I - VIII nr. 12 în colaborare cu  Agenţia de Protecţia Mediului 
Timiş, Garda  de Mediu Timiş, SC Aquatim  SA şi reprezentanţi ai Consiliului Consultativ de 
Cartier Iosefin 
        - S-a participat la activitatea propusă pentru 1 Aprilie 2010 – Ziua Păsărilor, eveniment 
care s-a coroborat cu cel al Lunii Pădurilor şi s-a materializat într-o vizită la Grădina 
Zoologică şi Pădurea Verde, unde au participat 105 copii din clasele I-VIII de la Şcoala 
Generală nr. 9. La activitatea respectivă a fost invitat în calitate de trainer d-nul FRANK 
BANWELL, consultant internaţional de specialitate în arboricultură şi servicii eco- green. 
        - În data de 22 aprilie 2010 cu ocazia Zilei Pământului au fost organizate acţiuni 
ecologice la Colegiul Tehnic Azur Timişoara. 
        - În 21.05.2010 s-a participat la Ziua porţilor deschise” a Liceul Waldorf, unde s-au 
derulat o serie de activităţi ecologice. 
Cu ocazia  „Zilei  Europene  a Păsărilor” din  data de 03 iunie 2010  s-a prezentat respectiva 
temă   la  Şcoala Generală nr. 9   şi  la Şcoala Generală  nr. 21 iar în data de 04 iunie 2010  la 
Liceul Waldorf. S-a luat parte la montarea unor echipamente menite să ajute la păstrarea 
biodiversităţii în spaţiile verzi ale fiecărei şcoli: o hrănitoare şi două căsuţe pentru păsărele.  

   - Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului din data de 05 iunie 2010 au fost organizate activităţii 
ecologice la Şcoala Generală nr. 5, Liceul Waldorf, Liceul Iris şi  Grupul Şcolar de Industrie 
Alimentară.  

         -  În 15.06.2010 s-a participat la Proiectul Internaţional Comenius, la Colegiul Tehnic de 
Vest situat pe Bulevardul Regele Carol nr. 11 
         - Pentru anul şcolar 2010-2011 s-au întocmit  un număr de 12 Protocoale de Colaborare  
pe tema activităţilor ecologice ale Direcţiei de Mediu cu  următoarele unităţi de învăţământ de 
pe raza Municipiului Timişoara: Liceul Waldorf; Liceul Arte Plastice; Liceul Teoretic Dositei 
Obradovici; Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13; Grup Şcolar de Industrie Alimentară; Colegiul 
Tehnic Azur; Colegiul Tehnic de Vest; Grădiniţa P.P. nr. 32; Grup Şcolar Agricol Iulian 
Drăcea; Colegiul Tehnic Azur Timişoara; Colegiul Naţional Ana Aslan; Casa Corpului 
Didactic Timiş. 
         - În 04.11.2010 s-a participat la întâlnirea cu reprezentantul asociaţiei Bio-Team 
referitor la semnarea Protocolului de colaborare pe tema educaţiei ecologice. 
K. Pregătirea documentaţiei tehnice pentru achiziţiile publice specifice serviciului: 
         - a fost preluat Contractul nr. 10 / 12.01.2010 privind „Serviciul de întocmire 
documentaţie tehnico – economică S.F. + P.T. + C.S. + D.E. + P.A.C. pentru amenajări 
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parcări ecologice pentru 5 loturi în Timişoara” cu contractantul S.C. GREEN PROJECT 
S.R.L. Iaşi; contractul s-a finalizat şi s-a  eliberat certificatul constatator. 
         - S-au completat următoarele fişe analitice de inventariere a lucrărilor de artă plastică 
monumentală de for public – achiziţionate de Direcţia de Mediu: 

   a) Fişa nr. 1/ 2010 – pentru „bust ALEXANDRU MOCIONI” 
   b) Fişa nr. 2/ 2010 – pentru „bust col. VIRGIL ECONOMU” 

         c) Fişa nr. 3/ 2010 – pentru „bust REGINA MARIA A ROMÂNIEI” 
                     - S-a elaborat proiectul de mediu „RESPECTA APA, MEDIUL ŞI VIAŢA!” cu 

finanţare nerambursabilă pe tema educaţiei ecologice referitoare la mediu şi factorul de mediu 
apa, prin programul „Împreună pentru fiecare” susţinut de finanţatorul S.C. ROMPETROL 
S.A. 

          - S-a elaborat proiectul de mediu „UN ARBORE PENTRU FIECARE!” cu finanţare 
nerambursabilă pe tema plantării de perdele forestiere, prin programul „Împreună pentru 
fiecare” susţinut de finanţatorul SC ROMPETROL SA. 

          - S-a  realizat documentaţia tehnico-economică pentru întocmirea S.F.-ului referitor la 
reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa. 

          - S-a  realizat documentaţia tehnico-economică pentru întocmirea S.F.-urilor referitoare 
la amenajarea de locuri joacă şi canisite (Str. Iorgovanului, Intrarea Doinei, Calea Buziaşului, 
Orion, Mureş).  

          - S-au întocmit toate documentaţiile necesare şi s-au efectuat demersurile aferente 
obţinerii de avize pentru  Studiile de Fezabilitate cu privire la amenajarea parcărilor ecologice 
(Circumvalaţiunii nr. 37; Dâmboviţa nr. 80; Intrarea Castanilor nr. 1-2 şi Hărniciei nr. 3; 
Intrarea Sabinei nr. 1-2-3 şi Muzicescu nr. 12; Zarand  nr. 3-5-7-9). 

  - S-au efectuat demersurile aferente obţinerii de avize şi acorduri pentru  Studiul de 
Fezabilitate şi Proiectul Tehnic cu privire la reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada 
Lămâiţa 

                     - S-au întocmit documentele necesare pentru aprobarea în Consiliul Local a Studiilor de 
Fezabilitate pentru Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, respectiv amenajarea 
de parcări ecologice pe amplasamentele: Circumvalaţiunii nr. 37, Dâmboviţa nr. 80, Intrarea 
Castanilor nr. 1,2, Hărniciei nr. 3, Intrarea Sabinei nr. 1,2,3 şi Muzicescu nr. 12, Zarand nr. 
3,5,7,9. 

           - S-a redactat proiectul de mediu pentru a solicita finanţare pentru completarea perdelei 
forestiere din Timişoara cu încă 100.000 arbori de la reprezentanţa Yves Rocher în România 
referitor la programul de plantare a 50 milioane de arbori în 2010. 
L. Verificarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, persoane  juridice 
pe probleme de mediu. 
         În cursul anului 2010 au fost soluţionate un număr de 475 solicitări, sesizări şi reclamaţii 
primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi economici, cu privire la: 
         - întreţinere, reparaţii şi amenajări locuri de joacă – 118 buc; 
         - amenajări parcări ecologice – 58 buc; 
         - poluarea aerului datorită funcţionării necorespunzătoare a unor agenţi economici – 12 
buc; 
         - poluarea fonică – 75 buc; 
         - necesitatea efectuării lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie pe domeniu public, asociaţii 
locatari, instituţii de învăţământ  - 119 buc; 
         - poluarea factorului de mediu „apa” – 9 buc; 
         - desfăşurarea activităţilor de comerţ în pieţele agroalimentare - 23 buc; 
         - diverse – 43 buc; 

FP 26 – 07, ver. 01 27



         - colaborarea şi verificarea unor sesizări comune împreună cu diferite instituţii: Agenţia 
de Protecţie a Mediului, Garda de Mediu, Consiliul Judeţean, Direcţia Apelor Banat -   18 
buc; 
         Ca urmare a controalelor efectuate pe teren  de către consilierii din cadrul serviciului au 
fost luate următoarele măsuri: 
         - au fost întocmite în teren  un număr de 255 procese - verbale de constatare;  
         - s-au emis un număr de 237 invitaţii – ( pentru  prezentare documente justificative); 
         - s-au emis un număr de 256 de somaţii, din care: 

- probleme de zgomot – 24; 
- probleme  privind poluarea aerului - 35; 
- probleme privind deratizare/dezinsecţie  - 29; 
- probleme privind activitatea din pieţele agroalimentare  - 89;  
- pentru gestionarea defectuoasă a factorului de mediu „ apa „   -35;  
- pentru distrugerea parcărilor ecologice  - 7; 
- pentru păşunatul în zona perdelelor forestier - 5; 
- pentru ocuparea domeniului public cu diverse depozitări - 25 
- pentru gestionarea deficitară a deşeurilor - 7 ;  

         - au fost încheiate   70  procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor  în 
valoare    de 28.700 lei, din care: 
         - 54 procese - verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încasate, în valoare  
de 17.200 lei şi 725,6 lei despăgubiri civile; 
         -  9 procese - verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor , în valoare de   5.900 
lei , aflate în executare silită;  
         - 6  procese -  verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestate, în valoare 
de 5.600 lei,  aflate pe rolul instanţei de judecată în vederea soluţionării; 
         - 1 proces - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sancţionat cu 
avertisment;  
 Sancţiunile au fost aplicate pentru nerespectarea legislaţiei privind administrarea 
mediului urban în Timişoara, în următoarele domenii: 
         - activitatea  din pieţele agroalimentare – 34; 
 - activitatea de deratizare/dezinsecţie/dezinfecţie - 11 
 - gestionarea factorului de mediu „apa”- 8; 
 - depozitări nejustificate pe domeniul public 15; 
 - gestionarea deficitară a deşeurilor – 3 
M.     Alte activităţi:  
         - s-au  întocmit comunicate de presă, note de informare, note de constatare, rapoarte, 
programe, care au fost solicitate la nivelul serviciului; 
         - participări în cadrul echipelor mixte la acţiunile de verificare şi control pe probleme de 
mediu în cartierele municipiului; 
        - realizarea şi aplicarea de chestionare cetăţenilor privind problemele de mediu cu care se 
confruntă în zonele de locuit; 
         - participarea împreună cu alte servicii din cadrul primăriei Municipiului Timişoara la 
acţiunile de verificare a agenţilor economici din Zona Badea Cârţan şi Zona Mehala; 
         - întocmit bază de date privind legislaţia de mediu, pe probleme specifice serviciului; 
         - participarea activă la şedinţele Consiliilor Consultative de Cartier; 
         - organizarea de întâlniri cu preşedinţii de asociaţii de proprietari, pe tema problemelor 
de mediu cu care se confruntă acestea;  
         - s-au înaintat Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare următoarele 
proiecte de hotărâre :  
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         - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă a S.C. Pieţe S.A.);  
         - proiectele de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie a 
S.C. Pieţe S.A.; 

- arhivarea documentaţiei la nivel de serviciu. 
Participări la evenimente : 

- 04 februarie 2010  Sala Capitol - 20 de ani de la primele alegeri libere din România. 
- 22 martie 2010  Ziua Apei - Şc.gen.nr.12, vizită la Uzina de apă Urseni. 
- 26 martie 2010  Calea Torontalului perdea forestieră de protecţie – acivitate de plantări 
de arbori a  Direcţiei de Mediu. 
- 27 martie 2010  Piaţa Unirii, ora 20  - Ora Pământului, 1 oră se stinge lumina;  
- 22-23 aprilie 2010 ZIUA PĂMÂNTULUI  
- 28 aprilie 2010 Sala Capitol - întâlnire cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari/locatari. 
- 21 mai 2010 Liceul Waldorf , Ziua Porţilor Deschise; 
- 26 mai 2010 - Liceul Alimentar, ora de educaţie ecologică 
- 09 iunie 2010 - Liceul Ana Aslan, ora de educaţie ecologică 
- 05 iunie 2010 - ZIUA MEDIULUI, organizare expoziţie dotări Direcţia de Mediu 
- 23 iunie 2010 – Liceul Agricol - protecţia atmosferei 
- 30 iulie -3 august 2010  - UMBRELA VERDE  
- 21 sept 2010- inaugurare parc Păun Pincio  
- 02 noiembrie 2010 - inaugurare parc Arcidava 
- 08-12 noiembrie 2010 – săptămâna calităţii timişorene  

         - 11 noiembrie 2010 – Simpozionul Săptămâna calităţii timişorene; prezentare material 
,,Calitatea implementării programelor eco - educative în instituţiile timişorene”. 
         - 10 noiembrie 2010 - participare la festivitatea de arborare a drapelului ,,ECO-
SCOALA,, a Scolii cu cls. I-VIII nr.12, blv. Regele Carol nr.17 
         - 23 noiembrie 2010 – distribuit afişe în campania de mediu realizată de Asociaţia 
ROREC şi primăria Municipiului Timişoara cu tema ,,Locul deşeurilor nu e in casa,, 
         - 24 noiembrie 2010 – Grădiniţa PP32, str. Constatntin Brăiloiu nr.2 (fosta Stegarilor), 
inaugurare loc de joacă. 
         - 02 decembrie 2010 - Grădiniţa PP32, str. Constatntin Brăiloiu nr.2 (fosta Stegarilor) 
ora de educaţie ecologică. 
OBIECTIVE MAJORE 2011: 

1. Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei. 
2. Realizarea unor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru amenajarea unor 

parcări ecologice pe străzile: Orion 24-26, Bucovinei nr. 40, I.I de la Brad, Aleea 
Ciobanului, Telegrafului-I.Vasii, Piata Petru Maior. 

3. Realizarea unor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru amenajarea unor 
locuri de joacă pe străzile: Martir Gh. Iosub, Martir C.Vârcuşi, Surorile Martir 
Caceu nr 10, Nouă -Gh. Asachi, Labirint nr. 1. 

4. Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului - Evaluarea  apei stagnante 
în municipiul Timişoara. 

5. Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului: Cercetarea  apelor de 
adâncime  în municipiul Timişoara 

6. Cercetarea calităţii sedimentelor din reţeaua hidrografica a Municipiului Timişoara.  
7. Cercetare privind nivelul de radon în atmosferă şi în spaţiile închise din municipiu. 
8. Cercetare si dezvoltare in domeniul protecţiei mediului Studiul privind impactul 

calităţii aerului  (conţinutul de pulberi-PM10) asupra mediului zonei metropolitane 
Timişoara. 
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9. Execuţia unor parcări ecologice pe baza documentaţiei tehnice realizate pe străzile: 
Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3, Circumvalaţiunii nr. 37, Intrarea 
Sabinei nr. 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12, Zarand nr.3, 5, 7, 9, Dâmboviţa nr. 80. 

10. Execuţia unor locuri de joacă şi canisite pe baza documentaţiei tehnice realizate pe 
străzile: Calea Buziaşului, Orion, Iorgovanului, Mureş. 

11. Achiziţie materiale promovare educaţie ecologică în unităţi de învăţământ. 
12. Achiziţie mobilier urban. 
13. Realizarea documentaţiei tehnice pentru reducerea nivelului de zgomot folosind 

asfalt cauciucat str. Bucovina. 
14. Încheiere protocoale de colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi Oficiul  

Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş. 
15. Realizarea unui sistem informaţional cu transmitere date online de către pieţele B. 

Cârţan, 700, Iosefin şi către sediul administrativ al SC Pieţe S.A. 
16. Editarea unor broşuri: 

- Impactul produselor agroalimentare cu conţinutului de reziduuri de pesticide, 
nitraţi şi nitriţi asupra sănătăţii omului. 
 - Ştim ce cumpărăm? Informaţii privind produsele agroalimentare şi alimentare pe 
care le cumpărăm. 
- Metode de combatere integrată a vectorilor. 

III.    SERVICIUL SPAŢII VERZI  
1.      COMPONENŢA SERVICIULUI  
         Serviciul Spaţii Verzi este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu 
şi are prevăzut în structura sa un şef serviciu, şi 9 funcţionari publici de execuţie.  

Şeful Serviciului Spaţii Verzi este –Mihaela Diana Nica, inginer horticol.  
În cursul anului 2010 în directa subordine a şefului de serviciu această structură a fost 

ocupată de 9 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;  
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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.  
l) Propune şi proiectează piese de mobilier urban,  
m) Realizează studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate;  
n) Propune reproiectarea zonelor verzi din cartierele de locuit;  
o) Realizează studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice.  
p) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse 
organizaţii, asociaţii, instituţii;  
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2010  
În cursul anului 2010 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 S.C. HORTICULTURA S.A., S.C. 
DRUFEC CONS CF S.R.L., S.C. BINDALIM S.R.L., S.C. BECU S.R..L. în valoare de 
16.138.193,89  lei, după cum urmează:  
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 1345 buc. arbori pe zonele 
verzi pe Str. Romulus, Carol I, Piatra Craiului, Bv. V. Babeş, Al. Studenţilor, Parcul şi Bv. 
Cetăţii, Gh. Dima, Parcul Rozelor, Parcul Ilsa, BRD, Piaţa Romanilor, Vasile Pârvan, Bârsei, 
Bogdăneştilor, Măslinului, 16 Decembrie 1918, Clăbucet, Negoiu, V. Micle, Vidin, str. V. 
Lupu, Matei Millo, Gheorghe Ivănescu, Teiului, Abrud, Piaţa Romanilor, Calea Sever Bocu, 
Pomiculturii, Martir C-tin Gârjoabă, Calea Şagului, Silistra, Aeroport, Luminiţa Boţoc, Orion, 
Chişodei, Romulus, şi  etc.;   
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 3320 buc. arbuşti pe zone 
verzi pe str. Parcul Alpinet, Piaţa Traian, Aleea FC Ripensia, Grădina Botanică, Mehadia, 
Parc Pădurice, str. Sf. Nicolae, I. Vulcan, Jules Vernes, Teiului, str. Fructelor, Dropiei, V. 
Lupu, Silistra, Pomiculturii, Martir Al. Grama, str. Aeroport, Luminiţa Boţoc, dr. L. 
Georgevici, Cugir, etc;  
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 1141 buc conifere pe Str. 
Lorena, Circumvalaţiunii, Mocioni, Al. Studenţiilor, Bv. Revoluţiei, Str. 3 August, Liceul 
Internat  Lenau, etc. 
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 70509 buc gard viu, Piaţa 
I.C. Brătianu, Filipescu, Dragalina, Avram Imbroane, Brediceanu, Asăneşti, etc. 
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 13.395 buc. trandafiri în 
Parcul Pârvan, P. Civic, BRD, Filipescu, Str. Cluj, Str. Arieş, Circumvalaţiunii, Parc 
Pădurice, str. Sfântul Nicolae, etc;  
- S-au plantat 239.608 buc .flori anuale în Parcul Scudier, Parcul Alpinet, Piaţa Victoriei, 
Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa I.C. Brătianu, Scuar E. Murgu, Parcul Botanic, 
Centrul Civic, Ceas Floral, Intersecţie Continental, Scuar Electromotor, Consiliul Judeţean, 
Cimitirul Eroilor;  
- S-au plantat 89.390 buc. flori bienale în Piaţa Victoriei, Parcul Scudier, Piaţa Libertăţii, , Bv. 
Revoluţiei, Parcul Alpinet, Centrul Civic;  
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- S-au plantat 11.000 bulbi lalele, narcise, iris, zambile, crocus la Violeta, Operă, Troiţă, 
Capitol, Lupoaică. 
- S-au plantat 3.406 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 158,50 ari în parcul de pe Bv. Sudului 
Zona Steaua,  etc.  
- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de 120170,73 
ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale;  
- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă de 1596,646 
ari şi 1709 buc figuri izolate;  
- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 16906 buc arbori şi arbuşti, s-au defrişat 1280 buc. 
arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi şi s-au scos 438 buc. cioate.  
- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri pe o suprafaţă de 439.900 ari;  
- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă totală de 171.368 ari; 
- S-au curăţat 4890,71 ari de zăpadă şi 189,32 ari gheaţă;  
- A fost înlăturată zăpada de pe o lungime totală de 102969 ml garduri vii; 
- S-au udat în total 37505 buc arbori, arbuşti şi conifere, 48525 ml gard viu, 1935 ari cu plante 
floricole, 3135 ari cu suprafeţe gazonate;  
- S-au efectuat lucrări de întreţinere la Perdeaua forestieră pe suprafaţă de 30 ha – cosit 
vegetaţia printre rânduri, şi reparat gardul de împrejmuire;  
- S-au confecţionat şi montat 98 bănci şi 81 de coşuri în Parcul Soarelui, Zona Steaua, 
Bogdăneştilor, Dacia;  
- În vederea amenajării şi întreţinerii zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 33681 mp; 
- S-au efectuat lucrări de curăţat teren de frunze pe o suprafaţă de 27923 ari;  
- S-au efectuat lucrări de  reamenajare în parcul de pe bv. Sudului, zona Steaua: gazonat, 
plantat arbori, arbuşti şi plante perene, s-au montat bănci şi coşuri de gunoi;  

A fost amenajat Scuarul Arcidava valoarea lucrărilor ridicându-se la 155.563,44 lei. 
Lucrările de amenajare au constat în plantarea de material dendro - floricol, gazonare, 
instalarea unui sistem de irigat, amenajarea aleilor, amenajarea unei fântâni arteziene, precum 
şi amplasarea de bănci pentru odihnă, pergole şi coşuri pentru gunoi.  

A fost amenajat Scuarul Sfântul Nicolae (Păun Pincio)  valoarea lucrărilor ridicându-
se la 278.043,92 lei. Lucrările de amenajare au constat în plantarea de material dendro - 
floricol, gazonare, instalarea unui sistem de irigat, amenajarea aleilor, amplasarea de bănci 
pentru odihnă şi coşuri pentru gunoi.  

În cursul anului 2010 funcţionarii publici din cadrul Serviciului Spaţii Verzi au 
desfăşurat următoarele activităţi:  
- Au organizat licitaţie pentru întocmirea D.A.L.I. + P.T.+ D.E.+C.S.+D.T.A.C. pentru 
Modernizarea  Parcului Lidia (Pădurice Giroc).  
- Au avut loc acţiuni de informare şi educaţie ecologică cu copii preşcolarii de Şcoala 
Generală nr. 16, Şcoala Generală nr. 26, Şcoala Generală nr. 4, Şcoala Generală Rudolph 
Walter, Şcoala Generală nr.28, Şcoala Generală nr.14, Şcoala Generală nr.2, Şcoala Generală 
nr.15, Şcoala Generală nr.29,elevii de la Grupul Şcolar Tudor Tănăsescu, Liceul teoretic 
Shakespeare, liceul J.L. Calderon, Colegiul economic F.S. Nitti, Liceul de Arte Plastice 
Timişoara, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timişoara.  
- 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 a doua ediţie a „Zilei trandafirului”, la care au participat cetăţeni ai 
municipiului Timişoara, elevi de la Şcoala Generală nr.16, Liceul Sportiv „Banatul”, Liceul J. 
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L. Calderon. Totodată s-a completat cu noi soiuri colecţia 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 1682 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 48 invitaţii, 57 somaţii şi au fost întocmite un număr de 18 procese – verbale de 
constatare şi sancţionare  a contravenţiilor, privind distrugerile de spaţii verzi şi tăierile de 
arbori fără autorizaţie, din care: 

- 11 procese-verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor încasate, în valoare de 
2.275 lei (valoarea integrală a amenzii sau jumătate din minimul amenzii dacă plata s-a făcut 
în termen de 48 de ore de la data primirii ori înmânării procesului – verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor); 

- 4 procese-verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor, în valoare de 5.500 lei, 
aflate în executare silită; 

- 3 procese-verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor contestate, în valoare de 
14.000 lei amenzi contravenţionale şi 2.077,15 lei despăgubiri civile lei,  aflate  pe rolul 
instanţei de judecată în vederea soluţionării. 
OBIECTIVE MAJORE 2011 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII VERZI  

1. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi din municipiul Timişoara  
2. Achiziţia şi plantarea de material dendrologic corespunzător pe principalele artere de 

circulaţie,penetraţii în oraş, scuaruri, parcuri şi cvartale de locuinţe;  
3. Oferirea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice 

pentru amenajarea spaţiilor verzi, iniţierea unor proiecte tip pentru fiecare stradă;  
4. Efectuarea lucrărilor de a Parcului Carmen Sylva (Doina), Modernizare Parcul A. 

Mocioni (Ilsa), Amenajare zonă verde Dâmboviţa - Ion Barac 
5. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru 

mărirea suprafeţei de spaţiu verde /cap de locuitor;  
6. Schimbat băncile deteriorate şi coşurile de gunoi pe spaţiile verzi, amplasat jardiniere 

în vederea plantării cu material dendro - floricol; 
7. Colaborările cu preşedinţii Consiliilor de Cartier pe problemele specifice direcţiei  
8. 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.  

9. 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);  

10. Întocmirea de Studii de Fezabilitate pentru reamenajarea şi modernizarea unor parcuri, 
şi scuaruri de pe raza municipiului Timişoara pentru: Modernizare Parcul Cetăţii 
(Civic), Parcul Scudier (Central);  

11. Proiectarea unor piese noi de mobilier urban în conformitate cu normative în vigoare; 
12. Amenajarea unor zone verzi tematice în funcţie de utilizatori sau cu caracter educativ; 
13. Realizarea de parteneriate de colaborare cu instituţii şcolare pentru realizarea de 

activităţi ecologice, de educaţie ecologică şi de protecţia mediului; 
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14. Organizarea licitaţiei pentru întocmirea Registrului de spaţii verzi conform Legii nr. 
24 / 2007, 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;  

15. Editarea lucrării „Cadrul natural şi peisagistic”, aprobată prin H.C.L. nr. 
124/30.03.2010. 
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