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DIRECŢIA DE MEDIU  
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011 
 
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 49 angajaţi, din care 5 
funcţii publice de conducere, 34 funcţii de execuţie şi 10 persoane angajate ca personal 
contractual. 

Direcţia de Mediu  are următoarea structură: 
I.  Serviciul Avize Mediu Urban, care are în subordine Biroul Gestiune Deşeuri; 
            Compartimentul Grădina Zoologică; 
II.  Serviciul Administrare Mediu; 
III.  Serviciul Spaţii Verzi; 

 
 I. SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN 
 COMPONENŢA SERVICIULUI: 

Serviciul Avize Mediu Urban este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei 
de Mediu.  Serviciul Avize Mediu Urban are prevăzut în structura sa Biroul Gestiune Deşeuri 
Serviciul Avize Mediu Urban are în structura sa un număr de 17 posturi, din care două pentru 
funcţii publice de conducere şi 15 pentru funcţii publice de execuţie.  

În cursul anului 2011, această structură a funcţionat cu un număr de 17 funcţionari 
publici, toate posturile fiind ocupate.  
Şef serviciu Avize Mediu Urban:  Adrian - Amedeo BERE – SEMEREDI  
Şef birou Gestiune Deşeuri: Marinela TOPOR 
 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;  
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. Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie;  
I. Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara; 
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J. Controlul poluării; 
K. Compartimentul Grădina Zoologică; 
L. Alte activităţi; 
M. Acţiuni ecologice 
N. Studii şi proiecte 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011: 

În cursul anului 2011, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Avize Mediu Urban 
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 2011, au fost avizate un număr de 411 permise 
spargere după cum urmează: branşamente apă – 142, racorduri canal – 150, extinderi reţele 
canalizare – 1,  reabilitări reţea apă – 6, branşamente gaze naturale – 136, reabilitări reţele 
termice – 7, extinderi reţea apă-canal – 6, extinderi reţea gaz – 29, extinderi iluminat public – 
20, alimentări cu energie electrică – 24, normalizare tensiune – 6, extindere reţele electrice – 
5, alimentare cu apă – 3. 

 
 Faţă de anul 2010, s-a înregistrat o scădere  a numărului documentaţiilor depuse în 
vederea obţinerii permiselor de spargere de la  464 la 411. 
 A fost încasată suma de 66.891,20 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 Mediu Urban, 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 1177 avize de principiu mediu urban cuprinzând:  
accese auto – 34, alimentare cu apă – 1, alimentare/branşament energie electric – 106, 
amenajare locuri parcare – 14, amenajare zone verzi, parcuri, locuri joacă, canisite – 4, 
amenajări spălătorii auto – 5, amenajări stradă, modernizare trotuare – 13, amenajări şi 
modificări interioare/exterioare – 15, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 9, 
branşament gaze natural – 244, branşamente apă – 287, construcţii balcon – 37, construcţii 
locuinţe şi spaţii comerciale, diverse, extinderi  - 243, demolări – 10, extindere iluminat 
public – 13, extindere reţea apă – 17, extindere reţea canal – 13, extindere reţea energie 
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electric – 6, extindere reţea gaze natural – 40, legalizare garaje – 64, organizare de şantier – 
2, P.U.D. – 15, P.U.Z.- 26, racord canal – 291, reabilitare reţele termice – 49, schimbare 
destinaţie – 27, modernizare reţele – 34; 

 
 Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul 
avizelor de principiu s-a ridicat la valoarea de 39.446,49 lei. 
 Faţă de anul 2010 s-a înregistrat o scădere  a numărului de avize de principiu de la 
1814  la 1177. 
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 71.758,80 lei. 
A fost reamenajată o suprafaţă de 4.500 m2 de zone verzi., prin montarea de rulouri de gazon 
pe aliniamentul de pe Calea Aradului. 
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. 171/25.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
municipiul Timişoara pentru anul 2011.  
 În cursul anului 2011 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 238 
amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi 
s-a încasat suma de 240.789,94 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a spaţiilor 
publice. 
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 Faţă de anul 2010, s-a constatat o scădere a taxelor de ocupare a domeniului public 
achitate, de la 254.511,31 lei la 240.789,94 lei. 
E. Emiterea avizelor de colectare a deşeurilor industriale reciclabile 

Au fost depuse 12 documentaţii pentru obţinerea avizelor de colectare a deşeurilor  
reciclabile industriale, în vederea obţinerii autorizaţiei de colectare a deşeurilor reciclabile de 
la   persoane fizice, din care: pentru o documentaţie s-a solicitat completarea dosarului depus, 
pentru documentaţiile complete şi pentru cele la care s-au adus completări şi clarificări, au 
fost emise 10 avize de colectare a deşeurilor reciclabile industriale iar o documentaţie a fost 
respinsă deoarece punctul de lucru nu îndeplinea condiţiile impuse de Planul Urbanistic 
General al municipiuiui Timişoara. 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 2011 au fost soluţionate unui număr de 1823 sesizări, reclamaţii şi diverse 
solicitări venite din partea cetăţenilor, unor instituţii şi societăţi comerciale, privitor la 
următoarele aspecte:  
- Reclamaţii şi solicitări privind depozitări pe domeniul public şi organizări de şantier;  
- Reclamaţii şi sesizări privind distrugerile de zone verzi; 
- Reclamaţii 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 Avize Mediu Urban, împuterniciţi ai 
Primarului Municipiului Timişoara.  

 La nivelul Serviciului Avize Mediu Urban s-au întocmit un număr de 31 procese – 
verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor, în valoare totală de 118.500 lei amenzi 
contravenţionale şi 223.929 lei despăgubiri civile, din care: 

- 13 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor încasate, în valoare 
de 11.100 lei (valoarea integrală a amenzii sau jumătate din minimul amenzii dacă plata 
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amenzii s-a făcut în termen de 48 de ore de la data primirii sau înmânării procesului – verbal 
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor); 

- 6 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 13.000 
lei amenzi contravenţionale  şi 1.908,48 lei despăgubiri civile contestate, plângerile  
contravenţionale fiind  pe rolul instanţei de judecată în vederea soluţionării; 

- 8 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 19.500 
lei aflate în procedura de executare silită; 

- 3 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 55.000 
lei amenzi contravenţionale şi 92.565 lei despăgubiri civile  aflate în termenul de formulare a 
plângerilor contravenţionale; 

- 1 proces-verbal  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 1.500 lei 
restituit de societatea prestatoare a serviciilor poştale după expiarea termenului de 30 de zile 
de la comunicare; 
 Situaţiile statistice în această activitate, comparativ cu anul 2010 sunt reprezentate în 
graficele de mai jos: 

        
H.  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., Poliţiei Locale. 

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. 

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 2011, au fost în număr de 863 şi au fost soluţionate 
împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L., fiind în creştere faţă de anul 2010 (780 sesizări). 

Activitatea în anul 2011 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 1.284 câini; 
- s-au înregistrat 311 eutanasii şi 654 mortalităţi; 
- de pe domeniul public au fost ridicate un număr de 587 cadavre;  
- s-au înregistrat 249  revendicări şi adopţii. 

       - au fost emise facturi în valoare de 945.350,81 lei. 
 Situaţia comparativă cu anul 2010 se prezintă astfel: 
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             - Au fost organizate şedinţe de lucru privind protocolul încheiat cu asociaţia Pet Hope 
pe tema  - Sterilizarea câinilor fără stăpân din incinta instituţiilor de stat şi private, precum şi 
redactarea, încheierea şi urmărirea protocolului de colabolare 

 Organizarea şedinţelor de lucru privind strategia de aplicat în gestiunea populaţiei 
canine. 

 Pregătire protocolului de colaborare cu medicii veterinari de liberă practică. 
- Urmărirea desfăşurării activitaţii din cadrul Grădinii Zoologice Timişoara: 

 Controale periodice privind starea de întreţinere a animalelor;  
 Urmărirea stocurilor de alimente, a tratamentelor profilactice periodice, eventualele 

modificări survenite în starea de sănătate a animalelor 
 Participarea la controalele Gărzii de Mediu şi a Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Timiş. 
Au fost organizate în colaborare cu asociaţiile de protecţie a animalelor Ecovet şi 

PetHope un număr de 11 târguri de adopţii canine. 
      - Registrul animalelor de companie – pe parcursul anului 2011, în urma solicitărilor 
primite, au fost înregistrate un număr de 101 animale de companie. 
I. Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara. 

În anul 2011 Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a 
încheiat contractul cu nr. SC2011 – 129/28.01.2011 privind angajarea de forţă de muncă, 
necesară pentru realizarea unor activităţi, după cum urmează: 

- decaparea, nivelarea şi pregătirea terenului prin umplerea zonelor cu pământ în 
vederea amenajării zonelor verzi prin gazonare, iar pentru  porţiunile care prezintă surplus de 
pământ, peste bordura carosabilului s-a efectuat decopertarea suprafeţelor, pe străzile: Cluj, 
Felix, C. Aradului, Calea Aradului Vest (cu străzile aferente şi careuri de blocuri, Calea 
Aradului Est (cu străzile aferente şi careuri de blocuri), Calea Torontalului, C. Sever Bocu, 
Calea Bogdăneştilor (până la intersecţia cu Bv. Cetăţii), B. P. Haşdeu, Nera, Fr. Chopin, 
Cugir,  Bv. Gh. Lazăr (între C. Circumvalaţiunii şi Bv. Cetăţii), Mendeleev, Amurgului, 
Câmpina, Ştrandul Tineretului, Ştrandului, Calea Ghirodei, C. Şagului, V. Hugo, A. 
Imbroane, C. Negruzzi, T. Lalescu, I. Curea, P. Râmneanţu, Bărăgan, Platforma Industrială 
zona Polonă. Suprafaţa totală realizată este de 75.800 mp, iar cantitatea de pământ şi deşeuri 
rezultată a fost de 9.300 mc;  

- 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, penetraţiile în oraş până la limita intravilanului extins al 
municipiului Timişoara, în – C. Sever Bocu, zona P-ţa Istria, C. Torontalului, zona Dacia, 
zona Al. Odobescu, str. Pictor Zaicu (între C. Aradului şi Bv. Gh. Lazăr), C. Buziaşului 
(teren viran Optica), sensul giratoriu C. Buziaşului, C. Lugojului, zona Polonă, C Şagului. Au 
fost colectate deşeurile adunate de pe suprafeţele igienizate, încărcarea acestora în  mijloacele 
de transport şi transportul lor la deponeu, cantitatea adunată fiind de 13.362 mc; 
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- ecologizarea spaţiilor aflate în careurile blocurilor sau în zone de locuinţe, în vederea 
reconstrucţiei peisagistice a zonelor respective, în cartierele din municipiu cum ar fi: 
cartierele C. Aradului Vest  şi Calea Aradului Est, str. A.P. Cehov, Zona Circumvalaţiunii; 

- - 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 şi umplerea acestora cu pământ în vederea aducerii lor la cotă, de pe 
străzile: C.Aradului, str. Amurgului, C. Torontalului, C. Sever Bocu; 

- întreţinerea şi igienizarea spaţiilor (curţi, terenuri, etc.), aparţinând instituţiilor 
publice (instituţii de învăţământ-şcoli, grădiniţe, spitale, lăcaşe de cult, centrele sociale 
aparţinând instituţiei noastre şi alte instituţii de interes public), Centrul Regional pentru 
Solicitanţii de Azil Timişoara,) – Şcoala Gen. Nr. 19, Grup Şcolar Agricol, Grădiniţa PP 25, 
Grădiniţa PP 32, Grădiniţa PP 23, Şcoala Gen. Nr. 2 şi Grădiniţa PP 29, Şcoala Gen. Nr. 8, 
Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş”, Spitalul de Copii - Luis Ţurcanu, Biserica Ronaţ 
situată pe str. Tacit, Biserica situată pe bd. Ştefan cel Mare, Biserica Greco-Catolică (str. Gh. 
Doja), Biserica Bv. L. Rebreanu, Biserica Studenţească, Biserica Martirilor, Biserica zona 
Steaua, Bisericile Ortodoxă şi Catolică de pe str. Chişodei; 

- efectuarea curăţeniei în interiorul şi în zona limitrofă Pădurii Verzi şi la perdeaua 
amenajată pe C. Torontalului; 

- efectuarea curăţeniei pe canalul Behela şi a malurile canalului Bega; 
- 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 – Cimitirul Săracilor, Cimitirul Eroilor, Cimitirul Al. 
Ghirodei, Cimitirul C. Buziaşului, Cimitirul Ciarda Roşie. 

-  activitatea celor patru detaşamente a început în anul 2011 în luna februarie şi au fost 
efectuate şi intervenţii privind deszăpezirea căilor de circulaţie auto şi pietonale din 
Municipiul Timişoara; 
 - participarea ca şi colaborator în cadrul proiectului social cu finanţare europeană a 
Penitenciarului Timişoara în parteneriat cu Penitenciarul Craiova, Patriarhia Română şi 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor din Italia – respectiv Penitenciarul din Roma, cu 
scopul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.  În acest scop persoane 
delegate din cadrul Serviciului Avize Mediu Urban au participat în lunile mai şi iunie la 
întâlnirile de lucru organizate la Roma, respectiv Timişoara; 
 - încheierea unui contract de parteneriat între Penitenciarul Timişoara şi Primăria 
Municipiului Timişoara prin Direcţia de Mediu, privind derularea de proiecte comune, 
stimulându-se astfel schimbul de idei şi promovarea colaborării prin derularea de proiecte 
comune în scopul creşterii nivelului de informare al persoanelor private de libertate, educaţia 
în afara mediului de detenţie şi reducerea discriminărilor şi a prejudecăţilor faţă de categoriile 
defavorizate.  
 În cadrul acestui parteneriat au fost efectuate 2 vizite la Grădina Zoologică Timişoara 
în lunile iulie şi octombrie a 40 de persoane private de libertate încarcerate în Penitenciarul 
Timişoara. La aceste vizite au participat şi membrii familiilor acestora. 
 - participarea la  3 sesiuni tematice de lucru având ca obiectiv reintegrarea socială a 
persoanelor private de libertate din cadrul Penitenciarului Timişoara în lunile martie, iunie, 
respectiv octombrie.  
J. Controlul poluării: 

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Timiş nr. 55/31.05.2010 şi nr. 59/21.04.2011 a 
fost aprobat „Raportul privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de 
gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi 
Comuna Şag din judeţul Timiş”. 
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Acest Program Integrat a fost asumat de toate autorităţile locale implicate, 
îndeplinirea măsurilor impuse concretizându-se la nivelul Municipiului Timişoara prin 
realizarea următoarelor acţiuni: 

o Impunerea de Programe de Conformare - Pentru agenţii economici, care prin 
specificul activităţii, sunt generatori majori de praf (s-au avut în vedere marile 
şantiere de construcţii) – au fost negociate un număr de 7 astfel de programe; 

o Echipa operativă - Constituirea la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara a unei 
structuri de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului. Structura funcţionează de la 
începutul anului 2011, fiind constituită din reprezentanţi ai Primăriei Municipiului 
Timişoara, Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale de 
Mediu - Comisariatul Judeţean Timiş, Poliţiei Rutiere Timişoara, Poliţiei Locală 
Timişoara, Registrului Auto Român. Această echipă urmăreşte modul de realizare 
a măsurilor propuse în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului în 
municipiul Timişoara şi reactualizarea acestuia funcţie de progres.  
o Controlul organizărilor de şantier şi a altor lucrări edilitar-gospodăreşti – Au 

fost controlate un număr de 32 societăţi ce execută lucrări edilitare la 
infrastructură şi un nr. de 11 şantiere, care trebuie să respecte prevederile art. 6 
şi 7 din HCL 371/2007 privind administrarea domeniului public şi obligaţiile 
persoanelor juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de 
construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar gospodăreşti. S-a 
verificat respectarea modului de gestionare a deşeurilor la un număr de 22 de 
şantiere. 

o Controlul staţiilor de producere beton, a celor de producere a mixturilor 
asfaltice, a spălătoriilor auto, precum şi a depozitelor de materiale de 
construcţii – au fost emise un număr de  19 amenzi contravenţionale în valoare 
de 38 000  lei; 

o Verificarea platformelor industriale - au fost emise un număr de 24 amenzi 
contravenţionale în valoare de 38 000  lei;  

o A fost elaborat „Planul de măsuri privind respectarea normelor de mediu în 
cazul lucrărilor edilitar – gospodăreşti din Municipiul Timişoara”. Acest plan 
statuează obligaţiile pe care societăţile contractante sau sub-contractorii cu 
care Primăria Municipiului Timişoara are lucrări de investiţii, obligaţii în 
domeniul protecţiei mediului, precum şi atribuţiile pe care terţele servicii de 
specialitate le au privind monitorizarea şi verificarea societăţilor mai sus 
amintite. 

o Obligativitatea impunerii în Caietele de Sarcini şi documentaţiile de atribuire 
la contractele de lucrări edilitar gospodăreşti, lucrări de construcţii-montaj, 
lucrări de întreţinere şi reparaţii, a unor specificaţii clare privind respectarea 
prevederilor actelor normative ale administraţiei publice locale (HCL 43/2009 
Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara, 
HCL 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul 
Municipiului Timişoara, HCL 453/2007 privind aprobarea Regulamentului 
Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de 
performanţă ai Serviciului de Salubrizare), precum şi a altor acte normative 
care reglementează activitatea în domeniu. 

o În urma derulării acestor activităţi, în perioada 15.01 – 17.12.2011, au fost 
controlaţi 287 agenţi economici, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în 
cuantum total de  392.700 lei. 

o Acţiuni de salubrizare stradală - Primăria Municipiului Timişoara derulează în 
prezent lucrările stabilite în programul de acţiune privind mediul urban. 
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Salubrizarea stradală a presupus inclusiv asigurarea spălării rigolelor, a 
parcărilor amenajate de-a lungul căilor publice şi stropirea carosabilului, 
conform unui orar stabilit cu operatorul de salubritate   

o Reamenajare artere circulaţie şi întreţinere spaţii verzi 
o Infrastructura de drumuri şi transport: 
o Întreţinere spaţii verzi 
o Acţiuni de creştere a eficienţei energetice 

K. Compartimentul Grădina Zoologică 
 În cadrul Grădinii Zoologice a municipiului Timişoara au fost organizate următoarele 
activităţi: 
 - în perioada 07.04 – 08.04.2011 – participare la Hunedoara la şedinţa Adunării 
Generale a Federaţiei Grădinilor Zoologice şi Acvariilor din România la care au fost invitate 
să participe toate grădinile zoologice afiliate; 
 - în data de 01.06.2011, au fost organizate manifestări cu caracter educaţional şi 
recreativ, desfăşurându-se concursuri, desene pe asfalt, spectacole în aer liber, în program 
fiind inclusă şi vizitarea gratuită a grădinii zoologice. În cadrul acestui eveniment au 
participat aproximativ 3.000 copii; 
 - în data de 09.08.2011, cu prilejul Zilei Internaţionale a Grădinilor Zoologice,  
Grădina Zoologică din Timişoara s-a alăturat şi ea sărbătorii mondiale şi, pentru a atragerea a  
cât mai mulţi vizitatori, a permis accesul liber pe tot parcursul zilei. Pentru copii, 
administratorii grădinii au  invitat clovni jucăuşi, care  au oferit celor mici distracţii şi multe 
jocuri năstruşnice. 
            - lansarea unei campanii de susţinere şi adopţie a animalelor din colecţia  Grădinii 
Zoologice din Timişoara scopul campaniei fiind unul  social şi de protecţie a animalelor.  În 
acest context, orice persoană fizică sau juridică poate deveni  susţinător sau „părinte adoptiv”, 
un al unui  animal/specie aleasă, fiind o formă  personală de ajutor acordat Grădinii 
Zoologice din Timişoara pentru derularea programelor de protejare şi conservare precum şi o 
formă de creare a unei legături speciale, de suflet cu animalele grădinii zoologice. 
 În cursul anului 2011, Grădina Zoologică din Timişoara a fost vizitată de peste 65.000 
de persoane. 
L. Alte activităţi: 
 - participarea la Gala de Decernare a premiului pentru Strategia de mediu şi 
managementul deşeurilor obţinut de Primăria Municipiului Timişoara, în cadrul proiectului 
derulat de Umbrela Verde în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, Capitala Verde a 
României; 
 - organizarea în data de 31.01.2011 în Sala de Şedinţe a Consiliului Local a unei 
întâlniri între producătorii locali şi reprezentanţi ai Real Hypermarket Romania având ca scop 
facilitarea procesului de desfacere a produselor tradiţionale româneşti prin reţeaua de 
distribuţie Real; 

- participarea în data de 24.03.2011 la Congres Conferinţa ,,Compostul: soluţia viabilă 
pentru managementul deşeurilor biodegradabile”, în colaborare cu Asociaţia Bioplastic 
România; 

- organizarea în data de 09.06.2011 a întâlnirii cu administratorii asociaţiilor de 
proprietari şi locatari, preşedinţii Consiliilor Consultative de Cartier; 

- participarea în perioada 16.09 – 22.09.2011 la Săptămâna Mobilităţii Europene în 
Timişoara; 

- în data de 19.10.2011, conferinţa de presă pentru prezentarea proiectului „Spune NU 
plaselor de plastic!”, susţinută în Sala de şedinţe a Consiliului Local, în colaborare cu ECO 
CLUB Timişoara 
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‐ întâlnire cu reprezentantul Grădinii Zoologice din Tabor, Republica Cehă – domnul 
Libor Hruby, directorul general – în vederea demarări a unei colaborări cu Grădina Zoologică 
din Timişoara; 

- inaugurarea în data de 30.10.2011 a Aleii Prieteniei Ceho-Române din parcul P-ţa 
Crucii; 

- participarea la acţiunile desfăşurate de Ambasada Franţei în România şi Consulatul 
Francez din Timişoara; 

- participarea în data de 31.10.2011 la vizita de lucru din partea reprezentanţilor 
Grădinii Zoologice din Vyskov – Republica Cehă care s-a finalizat prin stabilirea punctelor 
de colaborare, urmând să se fixeze o data în vederea vizitării grădinilor zoologice din 
Republica Cehă scopul fiind realizarea schimburilor de informaţii, experienţă şi transfer de 
animale. 

- organizarea în perioada 02.11 – 05.11.2011 la Grădina Zoologică Timişoara la 
primul seminar de Enrichment Shape – South and East Europe, organizat de European 
Association of Zoos and Aquaria, instructor Valerie J. Hare. În cadrul seminarului au fost 
organizate prezentări, evaluări şi proiecte de grup privind enrichmentul. La acest seminar au 
participat atât persoane cu funcţii de conducere cât şi îngrijitori din cadrul grădinilor 
zoologice din România. 

- participarea şi prezentarea de lucrări de specialitate la audierea publică  „Timişoara 
inspiră: opriţi poluarea aerului acum!”,  în data de 08.11.2011, la Casa Adam Muller 
Guttenbrunn din Timişoara; 

- participarea în perioada 08.11 – 09.11.2011 la al 4-lea Workshop RENREN cu 
tematica "Finanţări şi subvenţii în domeniul surselor regenerabile de energie"; 

- participarea şi prezentarea de lucrări de specialitate în data de 09.11.2011 la 
manifestările din cadrul Săptămânii calităţii timişorene, eveniment organizat de Asociaţia 
Generală a Inginerilor din România AGIR, filiala Timiş în colaborare cu S.C. Aquatim S.A.; 

- participarea la 23-25 noiembrie 2011, la doua ediţie a târgului internaţional de 
energii regenerabile şi eficienţă energetică în construcţii, RoEnergy South-East Europe 2011, 
în organizarea R.E.S. Group; 

- încheierea unui protocol de colaborare cu Facultatea de Medicină Veterinară privind 
efectuarea necropsiilor; 

- realizarea a două canisite – Parcul Carmen Sylva şi str. Căprioarei; 
- participarea în toate cartierele municipiului Timişoara la şedinţele ordinare şi 

extraordinare convocate de Consiliile Consultative de Cartier, derulate în domeniul protecţiei 
mediului, managementul populaţiei canine, obiective investiţionale şi reabilitări zonale; 

- participarea la şedinţele săptămânale ale Comisiilor de Analiză Tehnică din cadrul 
Agenţiei Locale şi Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara; 

- participarea la şedinţele Comitetului de coordonare pentru implementarea Planului 
Local de Acţiune pentru Mediu Timiş, în structurile: comitet de coordonare şi grup de lucru; 

- participarea la şedinţele săptămânale ale Comisiei de Circulaţie din cadrul 
municipiului Timişoara, în calitate de observator. 

În ceea ce priveşte procesele-verbale de afişare-dezafişare, în cursul anului 2011, au 
fost depuse documentaţii pentru un număr de 213 procese-verbale de afişare-dezafişare. 
M. Acţiuni  ecologice 

Personalul serviciului Avize mediu Urban împreună cu cel al Biroului Gestiune 
Deşeuri au realizat în cursul anului 2011 următoarele acţiuni: 

Au fost continuate şi în acest an activităţile de parteneriat cu Asociaţia Română pentru 
Reciclare Rorec, privind promovarea acţiunilor de colectare selectivă a deşeurilor din 
echipamentele electrice şi electronice (DEEE) în municipiul Timişoara, precum şi acţiuni de 
educaţie, informare şi conştientizare a populaţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor. 
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Astfel, în prima jumătate a lunii aprilie 2011, au fost organizate două acţiuni de 
colectare a deşeurilor electrice şi electronice în cadrul campaniei „Locul deşeurilor nu este în 
casă. Trimite-le la plimbare!”, după cum urmează: 

- 2 aprilie 2011- campania a avut loc în partea de nord a municipiului faţă de 
canalul Bega; 

- 9 aprilie 2011 - campania a avut loc în partea de sud a municipiului faţă de canalul 
Bega. 

De asemenea, în a doua jumătate a lunii octombrie 2011, au fost organizate încă două 
acţiuni de colectare a deşeurilor electrice şi electronice în cadrul campaniei „Locul deşeurilor 
nu este în casă. Trimite-le la plimbare!”, după cum urmează: 

- 15 octombrie 2011- campania a avut loc în partea de nord a municipiului faţă de 
canalul Bega; 

- 22 octombrie 2011 - campania a avut loc în partea de sud a municipiului faţă de 
canalul Bega. 

 În perioada martie-mai 2011 s-au efectuat acţiuni de verificare şi control în 
Complexul Studenţesc Timişoara, având ca obiective managementul deşeurilor pe domeniul 
public şi privat şi existenţa contractelor de colectare selectivă a deşeurilor. 
 În perioada 15 aprilie-31 mai 2011, împreună cu Asociaţia Română pentru Reciclare 
Rorec şi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al judeţului Timiş, a fost organizată o amplă 
campanie de educaţie ecologică „Patrula de Reciclare”. Această iniţiativă pentru educaţie 
ecologică şi comportament etic este un proiect pilot care s-a derulat în unităţile de învăţământ 
pre-universitar şi pre-şcolar din municipiul Timişoara, focusat pe modul de reciclare a 
deşeurilor electrice, electrocasnice, bateriilor şi acumulatorilor portabili. 
 În data de 03 iunie 2011, în colaborare cu ECO-Şcoala cu clasele I-VIII nr. 18 a fost 
organizat, de Ziua Mediului, Simpozionul Naţional ”Parteneriat cu mediul”, ediţia a-III-a, 
privind modalităţi de abordare inter şi transdisciplinară a problemelor de mediu în cadrul 
curriculum-ului obligatoriu sau prin activităţi extracurriculare dar şi pentru promovarea unor 
modele de bună practică în organizarea şi desfăşurarea de „parteneriate cu mediul” şi pentru 
protejarea lui. 
 În perioada 18-24 iulie 2011, în parteneriat cu Asociaţia Recolamp Bucureşti, a fost 
organizat evenimentul „Administrarea corespunzătoare a deşeurilor din surse de lumină”, 
dedicat colectării şi reciclării deşeurilor electrice, respectiv surse de lumină şi baterii, care a 
avut ca scop principal conştientizarea şi educarea cetăţenilor în spiritul unui comportament 
responsabil faţă de mediu şi stimularea comportamentului eco-responsabil al cetăţenilor 
municipiului. Proiectul a fost organizat sub forma unui show-room mobil (un cort de 80 mp), 
amenajat ca spaţiu expoziţional, unde vizitatorii au putut obţine informaţii despre soluţii de 
iluminat economice, aspecte specifice cu privire la deşeurile provenite din echipamentele de 
iluminat, problemele asociate deşeurilor periculoase, despre posibilităţi de colectare a 
deşeurilor şi despre procesul de reciclare. 

În data de 24 septembrie, în parteneriat cu Asociaţia Viitorul în Zori , în cadrul 
proiectului „Let’s Do It, Romania!” a avut loc o acţiune care s-a desfăşurat la Perdeaua 
forestieră de protecţie a Municipiului Timişoara, situată în extravilan, între strada Ovidiu 
Balea şi Calea Aradului, precum şi în împrejurimile acesteia. Acţiunea a fost, pe lângă o 
activitate de ecologizare şi o acţiune de educaţie şi responsabilizare  a cetăţenilor cu privire la 
impactul  pe care  încălcarea normelor legale privitoare la gestiunea deşeurilor îl are asupra 
mediului natural, a florei şi faunei municipiului Timişoara. 
 În luna octombrie, în parteneriat cu Institutul KAIZEN România, a fost organizată o 
acţiune de salubrizare a unei părţi din malul canalului Bega, în cadrul proiectului „Strălucire 
japoneză pentru oraşele României”. Proiectul îşi propune extinderea practicilor de 
management KAIZEN în oraşele României, respectiv derularea unor activităţi ce au drept 
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scop îmbunătăţirea şi eficientizarea condiţiilor de trai, siguranţa şi ordinea în locul de viaţă 
comună. 
 În luna noiembrie 2011, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare Rorec şi 
cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al judeţului Timiş, a avut loc relansarea proiectului 
„Patrula de Reciclare” pentru anul şcolar 2011-2012, proiect care îşi propune implementarea 
unui program educaţional de protecţie a mediului centrat pe colectarea şi reciclarea DEEE 
(deşeuri din echipamente electrice şi electronice) în instituţiile de învăţământ din România 
(pre-şcolare şi pre-universitare), precum şi stimularea dezvoltării unei mentalităţi ecologiste 
şi a obiceiului colectării selective a DEEE. 

În cursul anului 2011 ca urmare a parteneriatului de colaborare încheiat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, privind organizarea de acţiuni ecologice în şcoli şi susţinerea 
de lecţii de educaţie ecologică  personalul serviciului a susţinut lecţii de educaţie ecologică la 
23 de unităţi de învăţământ, din ciclul primar şi gimnazial; 

N. Studii şi proiecte 
La finele anului 2010 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 102831/22.11.2010 

încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Municipiul Timişoara, proiect depus de 
municipalitate pe Fondul de Coeziune din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu. 
1. Proiectul „Biodiversitatea şi protecţia naturii  - o abordare responsabilă a 
problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim „BIOTOWNS, cod proiect HU-
RO/128/1.3.4., finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 
2007 – 2013. 
 În  luna ianuarie 2010, Primăria Municipiului Timişoara, prin 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, ulterior aprobării finanţării proiectului  adoptându-
se  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 21/29.01.2011. 
 Bugetul proiectului este de 80.000 EURO, pentru Municipiul Timişoara – 40.000 
Euro. 
Finanţarea proiectului se va face  prin contribuţie proprie de la bugetul local al municipiului 
Timişoara în proporţie de 2%, adică 800 EURO, iar 98% asistenţă financiară nerambursabilă, 
defalcată după cum urmează: 85% - UE (FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională) şi 13% bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului, sumele 
fiind iniţial avansate, urmând a se recupera prin rambursare, ca urmare a depunerii 
rapoartelor de progres şi financiare, aprobate de către organismele de control specifice 
proiectului.  
 În cadrul Proiectului, principalele activităţi au fost: 
 -  dezvoltarea unei pagini web  a proiectului – www.biotowns.ro; 
 -  activităţi de educaţie ecologică; 
 - sărbătorirea Zilei Europene fără maşini – 22.09.2011 - prin acţiunea 
DIVERSITATEA LUMII VII; 
- Sărbătorirea  Zilei Curăţeniei – în colaborare cu Asociaţia „Let’s Do It Romania”, în data de 
24.09.2011, printr-o campanie de ecologizare a pădurii forestiere de protecţia şi a 
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împrejurimilor acesteia, cu participarea colectivului Direcţiei de Mediu şi a unui grup de 
persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Timişoara; 
- realizarea unui   Studiu  de specialitate pentru evaluarea biotopurilor urbane şi a Planului 
strategic pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii. Studiul realizat de către Asociaţia 
„ARIUND LIFE” Sebiş, a evaluat  situaţia existentă a biotopurilor din pădurea forestieră de 
protecţie, parte din Pădurea Verde din Timişoara, parcurilor şi zonele verzi ale municipiului 
Timişoara (floră şi faună) şi  a unui Studiu strategic privind protejarea biodiversităţii 
existente şi creării premiselor pentru dezvoltarea acesteia în condiţii cât mai apropiate faţă de 
cel natural. Documentul strategic 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. Acest document strategic este public, postat pe pagina web www.biotowns.ro, 
secţiunea „Studii”; 
 - activităţi de management intern al proiectului; 
 Proiectul se derulează pe parcursul a 12 luni şi se va încheia în 29.02.2012, dată 
până la care se vor desfăşura numeroase activităţi de diseminare a rezultatelor, dezbaterea 
publică a acestora, aprobarea în Consiliul Local al acestui document strategic,  finalizate cu 
conferinţa de încheiere a proiectului în data de 23.02.2012. 
2. Proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and 
wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”  – acronim CONURBANT, 
cod proiect IEE/ 10/380/SI 2.5894 27, finanţat  prin Programul Comisiei Europene Intelligent 
Energy Europe 2010.  

Cererea de finaţare a proiectului a fost depusă în luna iunie 2010, în colaborare cu 
Primăria Oraşului Vicenza (Italia), şi are ca parteneri municipii din Italia, Spania, Letonia, 
Cipru, Bulgaria, Croaţia şi România (municipiul Arad şi Alba Iulia). Proiectul se 
concentrează pe Pactul Primarilor, în principal pe semnarea unui acord între primării, 
evaluarea emisiilor de CO2 în municipiile partenere, dezvoltare şi implementare de planuri de 
acţiune energetice durabile şi monitorizare a acţiunilor. Proiectul are la bază necesitatea 
armonizării politicilor Uniunii Europene din domeniul mediului şi al surselor de energie 
regenerabilă prin creşterea nivelului de cunoştinţe privind politicile de eficienţă energetică, 
dezvoltarea instrumentelor de creştere a capacităţii de formare de personal şi de specialişti în 
acest domeniu. 

Participarea ca partener în cadrul proiectului şi finanţarea acestuia de la bugetul local 
al Municipiului Timişoar a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 204/31.05.2011. 

Proiectul se derulează  pe parcursul a 36 luni şi are propus pentru municipiul 
Timişoara  un buget de 43.093 EURO, din care  75% contribuţie finanţată de  către UE 
(32.319,75 EUR) şi  25%  contribuţie proprie (10.773,25 EUR).  Parte a contribuţiei proprii 
este acoperită prin munca depusă de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Mediu. 
Perioada de derulare este mai 2011 – până în a doua jumătate a anului 2013. 

În cursul anului 2011 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- participarea la conferinţa de deschidere a proiectului, care a avut loc la Vicenza 

(Italia) în perioada 30 Mai  - 1 Iunie 2011, la care au participat doi membri ai echipei de 
implementare a proiectului; 

- demararea activităţilor de constituire a reţelei de  autorităţi publice locale care să 
formeze Conurbaţia Timişoara – primării din Polul de creştere Timişoara şi judeţul Timiş – 
invitaţii stabilire de contacte, prezentări şi sesiuni de lucru; 
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- Organizarea primei sesiuni de instruire şi informare în cadrul proiectului 
CONURBANT – 30 Septembrie 2011, cu participarea primăriilor de conurbaţia Timişoara, 
societăţi, instituţii şi asociaţii cu rol activ în domeniul energiilor regenerabile şi furnizori de 
servicii în domeniul energiei; 

- participarea la a două sesiune de întâlniri  a proiectului, care a avut loc la Alba Iulia 
în perioada 2-4 Noiembrie 2011, la care au participat doi membri ai echipei de implementare 
a proiectului; 

- Organizarea celei de-a doua sesiuni de instruire şi informare în cadrul proiectului 
CONURBANT – 13 Decembrie 2011, cu participarea primăriilor de conurbaţia Timişoara, 
societăţi, instituţii şi asociaţii cu rol activ în domeniul energiilor regenerabile şi furnizori de 
servicii în domeniul energiei; 

- Activităţi de management intern al proiectului; 
În cadrul proiectului s-au desfăşurat şi activităţile curente de  organizare şi coordonare 

a activităţilor, diseminare a informaţiilor, achiziţia unor bunuri şi servicii necesare derulării 
proiectului. 
3. ORGANIZAREA primei ediţii a „ZILEI ENERGIEI 2011 TIMIŞOARA”  

Primăria Municipiului Timişoara a organizat  în ziua de 14 aprilie 2011,  la Hotel 
TIMIŞOARA, Sala ATENA, prima ediţie a conferinţei intitulate  “ZIUA ENERGIEI 2011 - 
TIMIŞOARA”, la care au fost prezenţi  un număr de 103 participanţi.  

Evenimentul „ZIUA ENERGIEI  TIMIŞOARA 2011” s-a circumscris evenimentului 
„E.U. ENERGY WEEK”  - „SĂPTĂMÂNA ENERGIEI”  care s-a organizat în anul 2011  în 
perioada 11-15 Aprilie, fiind parte a obligaţiilor asumate prin aderarea Municipiului 
Timişoara la CONVENŢIA Primarilor în data de 29.06.2010. 

Co-organizator al evenimentului a fost Societatea DEKSTATT ROMÂNIA S.R.L. 
Timişoara. 

Evenimentul şi-a propus şi şi-a atins scopul de clarat, acela de a  dezbate  teme extrem 
de actuale din domeniul eficienţei energetice, de a promova tehnologiile alternative de 
energie sustenabilă, precum şi bunele practici şi aplicaţii concrete în domeniul protecţiei 
mediului şi a acţiunilor care trebuie susţinute de întreaga comunitate în scopul combaterii şi 
atenuării efectelor schimbărilor climatice. 

Prezentările şi discuţiile conferinţei au fost: 
-  „Strategii şi politici de dezvoltare durabilă” – Primăria Municipiului Timişoara; 
- „Strategia privind schimbările climatice în Municipiul Timişoara” – Primăria Municipiului 
Timişoara; 
- „Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara – Realităţi şi perspective” - 
Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara; 
- „Măsuri de eficientizare a consumului energetic la Societatea AQUATIM S.A.” - Societatea 
AQUATIM S.A.; 
- „Instalaţie pentru valorificare energetică a deşeurilor municipale Timişoara” – Primăria 
Municipiului Timişoara; 
- „RESOURCE EFFICIENCY”  – Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile; 
-„SUSTAINABLE BUILDINGS” – Societatea DENKSTATT AUSTRIA; 
- „Soluţii inteligente pentru clădiri” – Societatea „SCHNEIDER ELECTRIC”; 
- „Lansarea Clusterului de Energii Sustenabile din România – ROSENC”;  
- „Clusterul de energii sustenabile ROSENC – Priorităţi 2011-2020” ; 
- „Problematica energetică a clădirilor în Uniunea Europeană – implicarea REHVA –  S.C. 
„DOSETIMPEX” S.R.L. Timişoara; 
- „Consultanţa tehnică şi comercială pentru promovarea şi implementarea surselor de energie 
regenerabilă” – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice; 
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- Proiectul “EURO-TOPTEN PLUS“ finanţat de Intelligent Energy Executive Agency 
(IEEA) –SC ICEMENERG S.A.; 
- "Salcia energetică - oportunitate ecologică, socială şi economică pentru judeţul Timiş" - 
Societatea de Energii Regenerabile; 
- „Biocombustibili de generaţia a doua din biomasa agricolă” – Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara; 
- „O abordare integrată a problemei energiei regenerabile şi a protecţiei mediului” 
Universitatea Politehnica Timişoara”  – Universitatea de Vest Timişoara;  
- „Institutul de Cercetare pentru Energii Regenerabile – ICER – Universitatea Politehnica 
Timişoara; 
-  „Eficientizarea  consumului energetic”  -  Societatea AEM Timişoara; 
- „Captator solar şi multiple soluţii tehnice” – S.C. „REMIR”; 

Prezenţa la conferinţă a unor invitaţi, specialişti din mediul universitar, instituţii de 
cercetare, reprezentanţi ai comunităţii de business din zona Timişoara şi reprezentaţi ai 
autorităţilor publice  judeţene şi  locale, a constituit un bun prilej de informare şi  premisele 
pentru  iniţierea de noi parteneriate în scopul valorificării oportunităţilor existente, pentru  
promovarea de noi proiecte  şi susţinere a celor în derulare, în domeniul  generic al energiei.  

Cheltuielile totale privind organizarea evenimentului s-au ridicat la suma de 7.237,94  
lei. 

Organizarea primei ediţii a evenimentului, tematica dezbătută şi vorbitorii care au 
prezentat lucrări şi proiecte în derulare  la un ridicat nivel ştiinţific, constituie suficiente 
premise pentru ca în anul 2012 să se organizeze o nouă ediţie, la care să participe şi oraşele 
înfrăţite ale municipiului Timişoara, în vederea realizării unui schimb de experienţă în 
domeniul energiei. 

O prezentare a agendei evnimentului şi a prezentărilor, pot fi  consultate  în format 
electronic pe pagina de Internet a Direcţiei de Mediu www.dmmt.ro,  la adresa  
http://www.dmmt.ro/index.php?meniuId=28&viewCat=553&viewItem=795. 
4. Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE derulat de către ICLEI – Local 
Governments for Sustainability. 

Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE, rezultantă a Proiectului PRIAMUS 
(Policies and Research for an Integrated Management of Urban Sustainability), finanţată în 
cadrul 7th Framework Programme for Research al Comisiei Europene. a lansat în anul 2011 
invitaţia de participare la proiect a oraşelor din Europe, justificarea proiectului rezultând din 
faptul că deşi sunt numeroase oraşe care acţionează în scopul dezvoltării sustenabile, nu 
totdeauna există o cuantificare a rezultatelor şi o evaluare corectă a faptului că acţiunile 
întreprinse sunt cele corecte şi se îndreaptă către scopul urmărit..  

Proiectul şi-a dorit să realizeze un studiu comparativ între oraşele Europeni, pe baza 
unor criterii şi a unui algoritm de evaluare propriu, să evalueze performanţele, punctele tari şi 
punctele slabe ale acestora, precum şi să găsească răspunsuri privitoare la acţiunile posibile a 
fi realizate în scopul obţinerii performanţei privind sustenabilitatea şi care sunt acele acţiunile 
care pot fi considerate ca ambiţioase pentru oraşele europene. 

Participarea la  proiect a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 205/31.05.2011 şi nu a presupus cheltuieli din partea bugetului 
local al municipiului Timişoara. 

Implementarea proiectului  a constituit un exerciţiu care se bazează pe două 
instrumente care vizează sustenabilitatea managementului urban (sustainable urban 
management): Local Evaluation 21 şi Urban Ecoystem Europe,  la care au participat un 
număr de peste 100 de municipalităţi din întreaga Europă. 

Primăria Municipiului Timişoara a comunicat date disponibile din diverse domenii: 
profilul oraşului, date privind  factorii de mediu: aer, apă, planificare urbană, mobilitate, 
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energie, deşeuri, zgomot, achiziţii publice ecologice şi  management de mediu. Aceste date 
din diversele sectoare constituie o bază de evaluare privind dezvoltarea sustenabilă a 
municipiului, ţinând cont de instrumentele de guvernare locală şi indicatorii cantitativi. 
Astfel, oraşele participante la proiect au posibilitatea de a face o comparaţie între activităţile 
locale proprii şi activităţile  altor autorităţi locale. 

Raportul proiectului  constituie un mijloc de motivare a oraşelor pentru a  depune 
eforturi similar, fiind disponibil pe pagina web: informed-cities@iclei.org şi 
www.localevaluation21.org. 
5. La invitaţia Clusterului de Energii Sustenabile din România – ROSENC, Direcţia de 
Mediu a propus  aderarea  Municipiului Timişoara la asociaţie, în calitate de membru asociat. 

Având în vedere obiectivele Clusterului ROSENC, de promovare şi participare la 
elaborarea politicilor, managementului şi ingineriei competitivităţii integrate în domeniul 
energiei sustenabile şi  promovarea şi dezvoltarea competitivă domeniilor: inovare, producţie, 
comercializare şi utilizare eficientă a energiei, a energiilor regenerabile şi a noilor tehnologii 
energetice sustenabile, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara 320/27.09.2011 aderarea la Clusterul de Energii 
Sustenabile din România – ROSENC. 
 După îndeplinirea procedurilor de aderare şi achitare a taxei şi a  cotizaţiei anuale, s-a 
participat la întâlnirile de lucru, în scopul dezvoltării de  noi idei de  proiecte şi viitoare 
colaborări.  Din luna Noiembrie 2011, Clusterul de Energii Sustenabile din România – 
ROSENC este un partener suport al proiectului CONURBANT, urmând a realiya proiecte în 
domeniul energiilor regenerabile. 
6.  Organizarea evenimentului: „EARTH HOUR 2011”, pentru al treilea an consecutiv. 

Urmarea a invitaţiei lansate de WWF ROMÂNIA şi  Earth Hour Internaţional, 
Primăria Municipiului Timişoara   a organizat  în data de 26 martie 2011 evenimentul „Earth 
Hour” -  care  şi-a propus pentru anul 2011 să promoveze oameni şi comunităţi gata să se 
implice în problemele de mediu de zi cu zi.  Intenţia declarată a fost ca între  orele 20.30 şi 
21.30, oameni şi instituţii de pe tot globul să îşi unească eforturile  pentru a stinge luminile în 
peste cât mai multe  oraşe, pe tot globul. Mesajul „Earth Hour” este  atât unul simbolic, de 
încurajare a gestului de a stinge lumina în efortul global de a opri schimbarea climei pe 
planetă, cât şi unul practic, de promovare a economiei de energie prin mijloace simple atât la 
nivelul fiecărei  familii, cât şi la nivelul  companiilor şi instituţiilor.  

În acest sens, Direcţia de Mediu a încheiat un Protocol de colaborare  cu Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Timiş pentru promovarea acestui eveniment, conştientizarea  elevilor cu 
privire la  modalităţile de economisire a energiei, precum şi  atragerea unui număr cât mai 
mare de copii şi a familiilor acestora la acest eveniment şi a invitat reprezentanţii  
Observatorului Astronomic din Timişoara şi astrocluburile locale pentru organizarea  unui  
program de vizionare a corpurilor cereşti cu ajutorul  instrumentelor astronomice în Piaţa 
Unirii din Timişoara. 

În cadrul evenimentului a fost stins iluminatul public stradal şi arhitectural din numeroase 
zone ale municipiului Timişoara, cetăţenii municipiului Timişoara răspunzând în mod pozitiv 
la invitaţia municipalităţii. 
7.    Actualizarea permanentă a paginilor web: www.dmmt.ro al Direcţiei de Mediu a 
Primăriei Municipiului Timişoara, www.carpatzoo.ro a Proiectului „CARPATZOO” şi al 
Grădinii Zoologice Timişoara şi www.biotowns.ro al Proiectului BIOTOWNS cu documente, 
informaţii, fotografii şi ştiri. 
 În cursul anului 2011 s-a achiziţionat numele de domeniu Internet 
www.zootimisoara.ro pentru Grădina Zoologică din Timişoara. 
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BIROUL GESTIUNE DEŞEURI 
COMPONENŢA BIROULUI 
 În cursul anului 2011, Biroul Gestiune Deşeuri a funcţionat cu un număr de 5 
funcţionari publici (consilieri) şi un şef de birou. Şeful Biroului Gestiune Deşeuri este d-na 
Marinela Topor. 
 OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 Principalele activităţi ale Biroului Gestiune Deşeuri sunt: 

a) Propune programe, planuri de măsuri şi acţiune, strategii şi politici locale corelate cu 
cele centrale, în domeniul salubrizării şi gestiunii deşeurilor; 

b) Urmăreşte punerea în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în municipiul 
Timişoara, a altor planuri şi programe referitoare la deşeuri, precum şi a proiectului 
“Sistem integrat de management a deşeurilor in judeţul Timiş”,  care se va realiza prin 
intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, ADID, la care 
Consiliul Local al municipiului Timişoara este asociat; 

c) Întocmeşte şi gestionează baza de date în domeniul gestiunii deşeurilor, actualizarea 
acesteia, inclusiv în format electronic; 

d) Coordonează şi monitorizează serviciile de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi 
combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara 
conform prevederilor contractelor in derulare; 

e) Programează şi organizează activităţile de verificare şi recepţie a lucrărilor de 
salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de 
comunicaţie din municipiul Timişoara executate de către operatorii de prestări servicii 
conform prevederilor contractelor in derulare; 

f) Monitorizează activităţile de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a 
deşeurilor menajere şi asimilabile; 

g) Verifică modul de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  
evidenţa acestora; 

h) Monitorizează activităţile desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la 
populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare în 
cantităţi de sub 1 mc precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
uzate; 

i) Organizează acţiuni ecologice; 
j) Promovează,  participă  şi susţine  programe privind educaţia cetăţenilor din punct  de 

vedere ecologic împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 
k) Asigură soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, 

agenţi economici şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau 
reclamate; 

l) Asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al 
Calităţii în domeniul de activitate; 

m) Asigură respectarea cerinţelor documentaţiei Sistemului de management al calităţii în 
domeniul de activitate. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011 
În cursul anului 2011, funcţionarii publici din cadrul Biroului Gestiune Deşeuri şi-au 

îndeplinit atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi:  
1. Punerea în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul Timişoara, a 
altor planuri şi programe referitoare la deşeuri. 
 În perioada aprilie-mai 2011, în colaborare cu Asociaţia ECO CLUB Timişoara, s-a 
derulat proiectul ecologic „Mai dă-mi o şansă! Colectează selectiv!”, având ca scop crearea 
unui oraş mai curat, pentru îmbunătăţirea atitudinii şi schimbării comportamentului 
cetăţenilor prin atragerea atenţiei, schimbarea mentalităţii asupra relaţiei om-mediu şi 
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către generatorii de deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale. Toate cele 238 de 
planuri au fost vizate de Biroul Gestiune Deşeuri şi eliberate în termen către beneficiari. 
ACTIVITĂŢI ECOLOGICE 

Consilierii Biroului Gestiune Deşeuri au urmărit respectarea programului iniţiat de 
Primăria Municipiului Timişoara pentru campaniile de Curăţenie Generală de Primăvară şi 
Toamnă privind colectarea de la populaţie a obiectelor de uz casnic şi gospodăresc, a 
deşeurilor vegetale rezultate din tăierile de corecţie a arborilor de pe aliniamentele stradale şi 
din curăţirea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuinţe. 

În cadrul campaniei „Curăţenia Generală de Primăvară”, desfăşurată în perioada 
04.04. – 17.04.2011 a fost colectată cantitatea de 4.404,14  tone deşeuri de la populaţie, 25,34 
tone deşeuri recuperabile, din care 8,12 tone D.E.E.E – uri (deşeuri din echipamente electrice 
şi electronice), iar în cadrul campaniei  „Curăţenia Generală de Toamnă”, desfăşurată în 
perioada 10.10. – 23.10.2011, a fost colectată cantitatea de 1.812,08 tone reziduuri, 15,64 
tone deşeuri recuperabile, din care 4,8 tone D.E.E.E – uri (deşeuri din echipamente electrice 
şi electronice). 

Au fost continuate şi în acest an activităţile de parteneriat cu Asociaţia Română pentru 
Reciclare Rorec, privind promovarea acţiunilor de colectare selectivă a deşeurilor din 
echipamentele electrice şi electronice (DEEE) în municipiul Timişoara, precum şi acţiuni de 
educaţie, informare şi conştientizare a populaţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor. 

Astfel, în prima jumătate a lunii aprilie 2011, au fost organizate două acţiuni de 
colectare a deşeurilor electrice şi electronice în cadrul campaniei „Locul deşeurilor nu este în 
casă. Trimite-le la plimbare!”, după cum urmează: 

- 2 aprilie 2011- campania a avut loc în partea de nord a municipiului faţă de 
canalul Bega; 

- 9 aprilie 2011 - campania a avut loc în partea de sud a municipiului faţă de canalul 
Bega. 

De asemenea, în a doua jumătate a lunii octombrie 2011, au fost organizate încă două 
acţiuni de colectare a deşeurilor electrice şi electronice în cadrul campaniei „Locul deşeurilor 
nu este în casă. Trimite-le la plimbare!”, după cum urmează: 

- 15 octombrie 2011- campania a avut loc în partea de nord a municipiului faţă de 
canalul Bega; 

- 22 octombrie 2011 - campania a avut loc în partea de sud a municipiului faţă de 
canalul Bega. 

 În perioada martie-mai 2011 s-au efectuat acţiuni de verificare şi control în 
Complexul Studenţesc Timişoara, având ca obiective managementul deşeurilor pe domeniul 
public şi privat şi existenţa contractelor de colectare selectivă a deşeurilor. 
 În perioada 15 aprilie-31 mai 2011, împreună cu Asociaţia Română pentru Reciclare 
Rorec şi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al judeţului Timiş, a fost organizată o amplă 
campanie de educaţie ecologică „Patrula de Reciclare”. Această iniţiativă pentru educaţie 
ecologică şi comportament etic este un proiect pilot care s-a derulat în unităţile de învăţământ 
pre-universitar şi pre-şcolar din municipiul Timişoara, focusat pe modul de reciclare a 
deşeurilor electrice, electrocasnice, bateriilor şi acumulatorilor portabili. 
 În perioada 18-24 iulie 2011, în parteneriat cu Asociaţia Recolamp Bucureşti, a fost 
organizat evenimentul „Administrarea corespunzătoare a deşeurilor din surse de lumină”, 
dedicat colectării şi reciclării deşeurilor electrice, respectiv surse de lumină şi baterii, care a 
avut ca scop principal conştientizarea şi educarea cetăţenilor în spiritul unui comportament 
responsabil faţă de mediu şi stimularea comportamentului eco-responsabil al cetăţenilor 
municipiului. Proiectul a fost organizat sub forma unui show-room mobil (un cort de 80 mp), 
amenajat ca spaţiu expoziţional, unde vizitatorii au putut obţine informaţii despre soluţii de 
iluminat economice, aspecte specifice cu privire la deşeurile provenite din echipamentele de 
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iluminat, problemele asociate deşeurilor periculoase, despre posibilităţi de colectare a 
deşeurilor şi despre procesul de reciclare. 
 În luna iulie 2011, au fost amplasate în municipiul Timişoara 23 de recipiente sub 
formă de clopot, destinate colectării sticlelor albe şi/sau colorate de la populaţie. Reciclarea 
sticlelor şi borcanelor determină un efect pozitiv asupra mediului, deoarece durata naturală de 
degradare a sticlei este de 4.000 ani, cantitatea de deşeuri de sticlă colectată în aceste 
recipiente fiind de 12,6 tone. 
 În data de 24 septembrie, în parteneriat cu Asociaţia Viitorul în Zori , în cadrul 
proiectului „Let’s Do It, Romania!” a avut loc o acţiune care s-a desfăşurat la Perdeaua 
forestieră de protecţie a Municipiului Timişoara, situată în extravilan, între strada Ovidiu 
Balea şi Calea Aradului, precum şi în împrejurimile acesteia. Acţiunea a fost, pe lângă o 
activitate de ecologizare şi o acţiune de educaţie şi responsabilizare  a cetăţenilor cu privire la 
impactul  pe care  încălcarea normelor legale privitoare la gestiunea deşeurilor îl are asupra 
mediului natural, a florei şi faunei municipiului Timişoara. 
 De asemenea, în luna octombrie, în parteneriat cu Institutul KAIZEN România, a fost 
organizată o acţiune de salubrizare a unei părţi din malul canalului Bega, în cadrul proiectului 
„Strălucire japoneză pentru oraşele României”. Proiectul îşi propune extinderea practicilor de 
management KAIZEN în oraşele României, respectiv derularea unor activităţi ce au drept 
scop îmbunătăţirea şi eficientizarea condiţiilor de trai, siguranţa şi ordinea în locul de viaţă 
comună. 
 În luna noiembrie 2011, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare Rorec şi 
cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al judeţului Timiş, a avut loc relansarea proiectului 
„Patrula de Reciclare” pentru anul şcolar 2011-2012, proiect care îşi propune implementarea 
unui program educaţional de protecţie a mediului centrat pe colectarea şi reciclarea DEEE 
(deşeuri din echipamente electrice şi electronice) în instituţiile de învăţământ din România 
(pre-şcolare şi pre-universitare), precum şi stimularea dezvoltării unei mentalităţi ecologiste 
şi a obiceiului colectării selective a DEEE. 
 De asemenea, în cursul anului 2011 personalul biroului a susţinut lecţii de educaţie 
ecologică la următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 19 Avram Iancu 
Timişoara, Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 18, având 
ca temă :”Importanţa colectării selective a deşeurilor în municipiul Timişoara”. 
SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII 
- au fost soluţionate sesizările şi interpelările consilierilor locali; 
- au fost soluţionate sesizările consiliilor de cartier; 
- s-au soluţionat sesizările şi reclamaţiile primite prin Call Center, portal sau înregistrate prin 
Centrul de Consiliere Cetăţeni, de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile 
specifice biroului. 

Au fost efectuate controale specifice domeniului de activitate şi s-au aplicat sancţiuni 
contravenţionale conform legislaţiei în vigoare, respectiv 58 procese – verbale de constatare 
şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare totală de 140.500 lei, din care: 

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

 14 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 35.000 lei 
contestate, plângerile  contravenţionale fiind  pe rolul instanţei de judecată în vederea 
soluţionării; 

 10 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 21.500 lei 
aflate în procedura de executare silită; 
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 1 proces-verbal  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 1.500 lei 
restituit de societatea prestatoare a serviciilor poştale după expirarea termenului de 30 de 
zile de la comunicare; 

 1 proces-verbal  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 2.500 lei 
anulat ca urmare a încetării funcţionării persoanei juridice sancţionate. 

ALTE ACTIVITĂŢI 
              S-a asigurat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat următoarele 
manifestări: Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Ziua Timişoarei, Ruga Bănăţeană, 1 Mai, 
precum şi pentru toate manifestaţiile care s-au desfăşurat în zona Centrală, zona Pădurea 
Verde, Piaţa Unirii, Stadionul Dan Păltinişan.         
 S-au făcut demersuri pentru identificarea proprietarilor de terenuri pe care s-au 
depozitat ilegal deşeuri şi în cazul în care aceştia au fost identificaţi, au fost sancţionaţi 
conform HCL 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul 
municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare şi a OUG 78/2000 privind regimul 
deşeurilor, pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor respective. 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012 

a) Propunerea de programe, planuri de măsuri şi acţiuni, strategii şi politici locale 
corelate   cu cele centrale, în domeniul salubrizării şi gestiunii deşeurilor; 

b) Coordonarea şi asigurarea bunei desfăşurare a activităţilor specifice Biroului Gestiune 
Deşeuri; 

c) Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în municipiul 
Timişoara, a altor planuri şi programe referitoare la deşeuri, precum şi a proiectului 
“Sistem integrat de management a deşeurilor in judeţul Timiş”, care se va realiza prin 
intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, ADID, la care 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara este asociat; 

d) Întocmirea şi gestionarea bazei de date în domeniul gestiunii deşeurilor, precum şi 
actualizarea acesteia, inclusiv în format electronic; 

e) Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi 
combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara 
conform prevederilor contractelor in derulare; 

f) Programarea şi organizarea activităţilor de verificare şi recepţie a lucrărilor de 
salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de 
comunicaţie din municipiul Timişoara executate de către operatorii de prestări servicii 
conform prevederilor contractelor in derulare; 

g) Urmărirea în permanenţă a dezvoltării sistemelor de utilităţi publice de salubrizare 
prin propuneri concrete înaintate şi aprobate de şefii ierarhici; 

h) Monitorizarea activităţilor de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a 
deşeurilor menajere şi asimilabile; 

i) Verificarea  generării, colectării, transportului, tratării,  valorificării/depozitării  
deşeurilor din construcţii şi demolări, precum şi evidenţa acestora; 

j) Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase 
precum şi  evidenţa acestora; 

k) Verificarea facilităţilor şi instalaţiilor pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor 
menajere şi din construcţii şi cele pentru eliminarea deşeurilor industriale şi 
periculoase; 

l) Coordonarea şi monitorizarea activităţii de colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor voluminoase şi nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă  
îndelungată, a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice; 

m) Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la 
populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare în 
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cantităţi de sub 1 mc precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
uzate; 

n) Organizarea de acţiuni ecologice; 
o) Promovarea,  participarea  şi susţinerea de  programe privind educaţia cetăţenilor din 

punct  de vedere ecologic împreună cu diverse organizaţii asociaţii, instituţii; 
p) Asigurarea soluţionării în termen a petiţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi 

instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate;  
q) Organizarea de întâlniri cu agenţi economici care introduc pe piaţa locală produse 

ambalate, care ambalează produse ambalate şi care introduc pe piaţă ambalaje de 
desfacere în vederea încheierii unor acorduri voluntare privind transferarea 
responsabilităţilor ce le revin în domeniul gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje către operatorii autorizaţi de Ministerul Mediului.  

 
SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU 
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.  
1. 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 serviciilor de întreţinere, reparaţii şi refacere a locurilor de joacă şi a 
canisitelor, la sud şi la nord de Canalul Bega, în municipiul Timişoara; 

−  Coordonarea serviciilor de întreţinere şi refacere zone verzi ca parcări ecologice în 
municipiul Timişoara; 

−  Monitorizare, evaluare şi măsuri privind calitatea aerului în municipiul Timişoara; 
−  Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  
−  Verificarea activităţilor ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al 

municipiului Timişoara şi în pieţele private referitoare la exercitarea comerţului cu produse şi 
servicii de piaţă şi siguranţa produselor agroalimentare; 

−  Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în municipiul Timişoara şi 
verificarea modalităţilor de aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi 
autorităţile locale privind calitatea apei de către persoanele fizice şi juridice; 

−  Coordonarea activităţilor de întreţinere, amenajare, pază şi protecţie a perdelei 
forestiere a municipiului Timişoara; 

−  Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice 
deţinute în proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara; 

−  Coordonarea activităţilor de conştientizare a societăţii civile prin acţiuni de educaţie 
ecologică; 

−  Întocmirea documentaţiilor tehnice pentru procedurile de achiziţie publică; 
−  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor de cercetare ştiinţifică în 

domeniul administrării şi  protecţiei mediului; 
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−  Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la 
cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de administrare  
mediu; 

−  Întocmirea documentaţiei pentru accesarea fondurilor structurale. 
3.      SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011 
         În cursul anului 2011, 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, delarvizare, dezinfecţie şi 
tratamente fitosanitare 
a)   Dezinsecţia pe domeniul public al Municipiului Timişoara cu mijloace terestre 
 Se realizează 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 de Arte Plastice, Grădiniţa PN 8, Grup Şcolar CFR, Liceul 
I. Mincu, Grup Şcolar Industrie Alimentară), parcuri şi locuri de joacă (Clăbucet, 
Adolescenţilor, Kuncz, Cugir, Dej). Datorită precipitaţiilor dese şi cu intervale scurte de 
pauză, a fost necesară repetarea mai multor tratamente de dezinsecţie în zonele Ronaţ, 
Fratelia, Elisabetin, Kuncz. 
         Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
          - suprafaţă tratată 2011 – 46.097,196 mii mp; 
          - substanţe folosite: Deltatim 2,8, 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). 

Zonele cu incidenţă ridicată în ce priveşte numărul mare de insecte: 
- zone cu număr mare de muşte: Campus Universitar, Steaua, Fratelia, Bucovina, 

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

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

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
         - suprafaţă tratată 2011 – 8.330 ha;  
         - substanţe folosite: Deltatim 2,8. 
c) Delarvizarea pe domeniul public al municipiului Timişoara (malurile Canalului Bega, 
canale colectoare, bălţi) 
 Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
          - suprafaţă tratată în 2011 – 1.796 mii mp; 
          - substanţe folosite: Wectobag WG. 
d) 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 2011 – 46.745,887 mii mp; 
         Staţii de intoxicare utilizate: 
         - staţii intoxicare carton, staţii intoxicare metalice, staţii intoxicare plastic, afişe 
avertizoare 
e) 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  - 44; 

         - staţii intoxicare carton, staţii intoxicare metalice, staţii intoxicare plastic, afişe 
avertizoare. 
f) 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, Regesc 100 SC 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 24 de unităţi de învăţământ, în cantine, bucătării, puncte alimentare, 
laboratoare ce au în componenţă aparatură electrică şi electronică, unde nu pot fi utilizate 
insecticide lichide, s-a utilizat insecticid de tip gel, care poate fi utilizat fără a afecta 
alimentele sau aparatura electrică şi electronică.  
         Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
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- număr unităţi învăţământ  - 59; 
         - substanţe folosite: Deltatim 2,8, Foval şi Nebelautomat-fumigant  
g) Dezinfecţie la unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara 
         Dezinfecţia cu substanţele Thor şi Decontaminol 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  - 3; 
h) 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 (Emerite Oil, Emerite 
Energy,DithaneM 45 (fungicid), Trichotim, Mospilan  70 WP, Omite 570 EW, Pyrinex 48 
Ec, Rimon 10 EC, Karate Zeon, Fastac, Reldan, Wectobag WG, Zeama Bordelează, Bionat, 
Roundup). 

Tratamentele fitosanitare au fost executate în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi 
Pădurea Verde, după o monitorizare prealabilă şi  ţinând  cont de: 
         - de recomandările specialiştilor de la USAB conform contractului încheiat cu S.C. 
DERATON S.R.L.; 
         -  avertizările  Unităţii Fitosanitare Timiş. 

Infestaţie frecvent ridicată cu: Afide, Păduchele lânos, Păduchele ţestos, Acarieni,  
Ploşniţa  teiului, Omizi defoliatoare, Molia Miniera, (Cameraria orhidella), Metcalfa pruinosa 
(dăunător nou, foarte rezistent, grad masiv de infestare), Ambrosia artemisiifolia, 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. Lazăr, 
Brediceanu, Bogdăneşti, Take Ionescu, Simion Bărnuţiu, Pârvan, Tudor Vladimirescu,  
Michelangelo, Regele Carol, Republicii. 

Metcalfa pruinosa Say 1830 este o cicadă din Familia Flatidae de origine 
nordamericană. 

Pătrunderea speciei în regiuni noi se poate realiza prin transportul adulţilor sau al 
materialelor(puieţi) infestate cu ouă. 
Având comportamentul gregar, se poate recunoaşte uşor după modul specific de dispunere pe 
rămurelele arborilor sau arbuştilor şi după prezenţa filamentelor cerate. Adulţii trăiesc câteva 
săptămâni şi pot fi întâlniţi în perioada mai – octombrie, în funcţie de condiţiile de mediu. Au 
talia cuprinsă între 7 şi 8 mm, în zona nativă fiind menţionate şi exemplare mai mici (5,5 
mm),(Mead, 2004 ). 
Specie polifagă, Metcalfa pruinosa are ca plante gazdă peste două sute de specii, de la plante 
spontane la pomi fructiferi şi în special plante ornamentale 

Este cunoscut faptul că acest dăunător  preferă zonele umbrite cu vegetaţie densă. 
Astfel, am depistat prezenţa acestuia în special pe gardurile vii de Hibiscus syriacus, pe 
partea inferioară a frunzelor de arţar, la dud, tei, frasin.  

Aşadar, în urma monitorizărilor efectuate până în acest moment în zona verde a 
oraşului, am constatat prezenţa dăunătorului (Metcalfa Pruinosa) şi planta gazdă a acestuia, 
în următoarele locaţii: Parcul Ilsa, pe partea inferioară a frunzelor de arţar, Parcul Catedralei, 
pe frunzele de arţar, tei, castan şi în coronamentul ulmului pendent, Parcul Tineretului, pe 
frunzele de arţar şi tei, Parcul Vasile Pârvan, pe frunzele de tei, dud şi arţar, Campus 
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Universitar, pe frunzele de arţar şi în gardul viu de buxus, Parcul Universităţii, pe frunzele de 
arţar, Parcul Central, pe frunzele de arţar şi frasin. 

Prevenirea răspândirii se poate face prin stropiri cu produse pe bază de 
chloropiriphos, imidacloprin. 

Datorită apariţiei relativ recente a acestei specii în oraşul nostru, se impune 
necesitatea monitorizării habitatelor potenţiale, dar şi a posibilităţii de combatere a acesteia în 
vederea stopării extinderii în spaţiul verde al municipiului.  
  Posibilitatea ca numărul de specii invazive de insecte introduse prin comerţul cu 
plante ornamentale este însă mult mai mare iar frecvenţa semnalărilor va creşte în viitorul 
apropiat. 

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantă anuală, perenă prezentă în grădini, 
în culturile de cereale şi de floarea soarelui respectiv în zonele lăsate în paragină (de aici 
denumirea populară: iarbă de paragină) cum ar fi pe marginea drumurilor şi a căilor ferate, în 
apropierea dărâmăturilor pe şantierele de construcţii, în zone unde s-a depozitat pământ 
excavat, respective pe terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute. 

Răspândire. Ambrozia este o specie de buruiană originară din America de Nord. 
Agreează clima caldă, lumina şi ploile de vară. Nu agreează copacii şi vegetaţia deasă. 
 Planta trebuie smulsă înainte de perioada de înflorire, iar dacă aceasta a înflorit deja, 
este nevoie de mănuşi şi cască de protecţie pentru a fi smulsă, însă aceasta măsură are doar 
caracter temporar, deoarece rădăcina rămâne în sol şi anul următor porneşte din nou în 
vegetaţie. Drept pentru care se agreează erbicidarea cu substanţe recomandate care să ajungă 
la rădăcina acesteia pentru eradicare totală.  

În urma monitorizărilor efectuate împreună cu reprezentanţii Primăriei Timişoara, 
Direcţia de Mediu, Serviciul Administrare Mediu şi la semnalele cetăţenilor, au fost depistate 
locaţiile cu grad ridicat de invadare a ambroziei pe domeniul public şi a fost întocmită o hartă 
cu zonele problemă. Astfel, cartierele Fraidorf, Lunei, Ronaţ, Torontalului, Bucovina, Plopi, 
Calea Buziaşului, Soarelui, Fratelia, Odobescu, Dâmboviţa, Blajcovici prezintă numeroase 
străzi invadate de ambrozie în proporţie de până la 40% din totalul vegetaţiei prezente pe 
străzile în cauză.  

În celelalte cartiere au fost depistate până în momentul de faţă, un număr mai mic de 
străzi în care semnalăm prezenţa ambroziei. Prin urmare scade �i procentul gradului de 
ocupare, până la 20% din totalul vegetaţiei aflate pe străzile respective, ceea ce înseamnă 
totuşi destul de mult, ţinând cont de efectul alergen pe care îl are polenul acestei buruieni 
pentru om. 
         Cantităţi de lucrări 
         - suprafaţa tratată – 25.126,284 mii mp; 
i). 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 2011 au fost monitorizate zonele şi cartierele de 
pe raza municipiului folosind ca metodă de lucru deplasarea în zonele respective conform 
unui program antestabilit. 

MONITORIZAREA GRADULUI DE INFESTARE CU ROZĂTOARE  
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Datele culese de pe teren au fost centralizate conform fişei din sistemul  integrat ISO 
codificate pe care firma S.C.DERATON S.R.L. îl are certificat şi au fost transmise Primăriei 
Timişoara, Direcţia de Mediu, Serviciul Administrare Mediu. Aceste date au fost comunicate 
decadal, pentru a se putea executa de către firma noastră lucrările ce se impuneau în urma 
monitorizării. 

   MONITORIZAREA GRADULUI DE INFESTARE CU INSECTE 
Monitorizarea insectelor s-a efectuat cu 30 destaţii 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. 

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 Ovidiu Balea, zona Mehala, zona Blaşcovici, zona Torontalului, 
zona Bucovina, zona Aradului Vest, zona Aradului Est, zona Antene, zona Cetate, zona I. I. 
de la Brad, zona UMT, zona Telegrafului, zona Modern, zona Ghiroda Nouă; 
 b. La sud de Bega: zona Traian, zona Plopi, zona Ciarda Roşie, zona Stadion, zona Soarelui, 
zona Braytim, zona Cal.Girocului, zona Elisabetin, zona Odobescu, zona Fratelia, zona 
Iosefin, zona Dâmboviţa, zona Freidorf, zona Parc Ind. Freidorf,  zona Polonă. 
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 + balta Giroc, balta Ciarda Roşie, canal Kuncz,  
balta colect. ANIF, canal Behela, canale irigaţii; 

c. Firme: balta fost Comtim, balta Fabrica de zahăr, bălţi staţia de epurare Fabrica de 
zahăr, balta Pompieri, balta 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 de către firma noastră lucrările ce se impuneau în 
urma monitorizării. 

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. 

Rezultatele au fost prelucrate şi comunicate decadal pe fişe standard sistemului integrat 
ISO, pentru a se putea executa de către firma noastră lucrările ce se impuneau în urma 
monitorizării. 

Faţă de anul 2010, ponderea numărului de puncte de monitorizare în zonele de interes a 
crescut de la 15  în 2010 la 20 în 2011 la rozătoare, iar la insecte de la 20 de puncte de 
monitorizare în 2010, la 30 de puncte în 2011.  
Gradul de infestare înainte şi după 

executarea lucrărilor DDF Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Total an 
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a) Grad de infestare cu rozătoare înainte de 
efectuarea lucrărilor de deratizare Moderat Mare Moderat Mare 

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

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

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

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

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

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% 

 
Centralizator monitorizare 2011 

 
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: 

1. Apariţia de noi zone de locuinţe, atât la periferia municipiului, cât şi în sectoarele centrale. 
2. Apariţia de rampe clandestine. 
3. Locuri virane, proprietate privată. 
4. Cartierele de case şi vile unde nu se efectuează lucrări sistematice de deratizare, care 
favorizează apariţia şi dezvoltarea vectorilor.  
5. Cartierele de case unde se cresc animale, care de asemenea favorizează apariţia şi 
dezvoltarea vectorilor. 

Pentru anul 2012 ne propunem creşterea ponderii numărului de puncte de 
monitorizare în zonele de interes de la 20  în 2011 la 25 în 2012 la rozătoare, iar la insecte de 
la 30 de puncte de monitorizare în 2011, la 35 de puncte în 2012.   
 La tratamentele fitosanitare vom continua combaterea infestărilor din spaţiile verzi ale 
municipiului, cât şi tratamente preventive pentru apariţia de noi infestări, despre care am aflat 
în cursul anului trecut. 
B. Coordonarea  lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din 
Municipiul Timişoara 

În momentul actual, suprafaţa spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al 
municipiului măsoară aproximativ 10 hectare, în aceasta nefiind inclusă suprafaţa spaţiilor de 
joacă situate la grădiniţe şi şcoli.  

15
2020
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2010 2011

Ponderea numărului de puncte de monitorizare în zonele 
de interes 2010/2011
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1.  C. Circumvalaţiunii, nr. 29 18 252 
2.  Str. Franyo Zoltan 11 162 
3.  Str. Bran, nr. 9 39 975 
4.  Aleea Viilor 79 1524 
5.  Str. Ion Ghica 11 153 
6.  Str. Almăjului 31 606 
7.  C. Bogdăneştilor 18 411 
8.  Str. D. Golescu 4 45 
9.  Str. Orşova 8 249 

10.  Calea Buziaşului(cimitir) 51 1047 
11.  Casa Căsătoriilor 50 1269 
12.  Str. Zenit II 21 537 
13.  Str. Stelelor (colţ cu Bv. Cetăţii) 50 1647 
14.  Bv. Dâmboviţa 23 732 
15.  Bv. Liviu Rebreanu (A.E.M.) 9 114 
16.  Str. Înfrăţirii 24 537 
17.  Str. Atomului 45 657 
18.  Bv. Liviu Rebreanu, nr. 2/1 12 165 
19.  Str. Martir Vasile Balmuş 70 1602 
20.  Str. Tibiscum, nr. 10 23 696 
21.  Calea Şagului, nr. 1-3 19 285 
22.  C. Circumvalaţiunii, nr. 13 12 690 
23.  Calea Dorobanţilor, nr. 7-9 13 342 
24.  Str. Mareşal Averescu 9 108 
25.  Str. Ioachim Miloia 66 1503 
26.  Str. Perlei nr. 109 16 306 

Număr total locuri de parcare Suprafaţă totală zonă verde amenajată 
732 16.616 mp 

 
D.      Aerul în municipiul Timişoara 

Monitorizarea calităţii aerului din municipiul Timişoara este una dintre priorităţile de 
mediu ale Primăriei Municipiului Timişoara. 

Problema cea mai presantă cu care se confruntă Municipiul Timişoara în privinţa 
protecţiei atmosferei este creşterea îngrijorătoare  a imisiilor de pulberi în suspensie şi pulberi 
sedimentabile (PM10). Urmare a acestei situaţii de fapt, pe parcursul anului 2011, s-a derulat 
Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna 
Remetea Mare şi Comuna Şag din judeţul Timiş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr. 55/31.05.2010 şi Raportul privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de 
gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi 
Comuna Şag din judeţul Timiş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
59/21.04.2011. 

 Programul integrat de gestionare a calităţii aerului a fost asumat de toate autorităţile  
locale implicate, îndeplinirea măsurilor impuse concretizându-se la nivelul Municipiului 
Timişoara prin realizarea mai multor acţiuni care să conducă la diminuarea poluării cu 
pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile.  

Pe parcursul anului 2011 s-au sintetizat şi analizat notificările primite de la Agenţia 
Regională pentru Protecţia Mediului privind datele de monitorizare calitate aer înregistrate 
pentru indicatorul PM10, valori ce reprezintă  depăşiri ale valorii limită zilnice pentru 

+
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Activităţi întreprinse în domeniul calităţii aerului: 
- Constituirea, la începutul anului 2011, la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, a unei 
structuri de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului, formată din reprezentanţi ai Primăriei 
Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică, Agenţiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiş, Poliţiei 
Rutiere Timişoara, Registrului Auto Român şi Poliţiei Locale Timişoara. Această echipă 
operativă a urmărit modul de realizare a măsurilor propuse în Programul integrat de 
gestionare a calităţii aerului în municipiul Timişoara şi reactualizarea acestuia funcţie de 
progres 
- Controlul surselor potenţiale de poluare, de către echipa operativă de monitorizare calitate 
aer, identificate în zona de Nord şi în zona de Sud a municipiului, evaluarea căilor de rulare, 
salubrizarea drumurilor, modul de întreţinere a spaţiilor verzi din zona limitrofă obiectivelor 
controlate. Principalele zone/obiective controlate au fost: Platformele de pe Calea Stan 
Vidrighin, Calea Buziaşului, str. Constructorilor (Depozit PECO, Tehnomet, etc), AEM-
Optica, Calea Urseni, str. Demetriade, Bader, Divizia 9 Cavalerie, str. Ion Ionescu de la Brad, 
terasament cale ferată Platforma Solventul – str. Ardealul, Gara de Nord, Gara de Est, 
platforma industrială Solventul - Staţia de Epurare, Parcul Industrial Freidorf; bvd. Take 
Ionescu - locaţia fost ILSA; Calea Aradului, platforma Hypermarket Real 
- Efectuarea de măsurători de pulberi în suspensie PM10, prin amplasarea Staţiei mobile de 
măsurare pulberi aflate în dotarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului în 
următoarele locaţii: platforma Hypermarket Real din Calea Aradului, Grup Şcolar Agricol 
,,Iulian Drăcea” , Staţia PECO din Calea Torontalului nr.71, Parcul Botanic, Colegiul Tehnic 
,,AZUR” Timişoara,  Liceul Waldorf      
- Impunerea de Programe de Conformare pentru agenţii economici, care prin specificul 
activităţii sunt generatori majori de praf (şantiere, platforme industriale). Pentru diminuarea 
poluării şi prevenirea răspândirii prafului în derularea activităţilor specifice au fost semnate şi 
asumate Programe de Conformare de către  următoarele societăţi comerciale: SC Esparom 
SA, SC Constructim SA, SC Mercurial SRL - Real Hypermarket, SC Electrometal SA, 
Sevcon SA, SC Drumuri Municipale SA, SC Uniteh SA.  
- Verificarea în teren a modului în care s-au realizat unele măsuri cuprinse în Programul 
integrat de gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea 
Mare şi Comuna Şag, prin acţiune de control comun cu instituţiile de mediu. Arealul verificat 
a cuprins străzile Armoniei, Marginii, platforma de lângă Hypermarket Real, strada Grigore 
Alexandrescu, calea de rulare a tramvaielor pe străzile Ştefan cel Mare, Rebreanu, bv. 
Dâmboviţa. Urmare a acestei acţiuni s-au efectuat demersurile necesare, care au avut ca 
rezultat asfaltarea străzii Grigore Alexandrescu.  
- Acţiune  de verificare în teren împreună cu Poliţia Locală – Serviciul Protecţia Mediului,  în 
perioada 28-30 noiembrie 2011, pe tematică privind interzicerea incendierii vegetaţiei uscate 
pe proprietăţile private  în cartierele Freidorf, Steaua, Fratelia, Calea Torontalului, Timişoara 
Sud, Plopi, Crişan, Ghiroda.  
- Prelevarea de probe de aer pentru determinarea gravimetrică a particulelor în suspensie 
(PM10) cu prelevatorul Zambelli tip EGO PLUS TT din dotarea Directiei de Mediu, cu 
ocazia acţiunilor dedicate Săptămânii Mobilităţii Europene în perioada 16.09.2011-
18.09.2011.  Măsurătorile s-au efectuat înainte şi după oprirea circulaţiei rutiere în zona 
Cetate respectiv Piaţa Unirii - strada Vasile Alecsandri. Rezultatele măsurătorilor indică 
scăderea cantităţii de pulberi în suspensie (PM10) în urma opririi traficului rutier în arealul 
supus măsurătorilor. 
- Elaborarea lunară a Raportului de progres către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş 
privind aplicarea măsurilor stabilite în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului 
pentru Aglomerarea Timişoara, comuna Remetea Mare şi comuna Şag din judeţul Timiş. 
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E. Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii.  
Primăria Municipiului Timişoara a întocmit Harta de zgomot care prezintă situaţia 

concretă a zgomotului ambiant de la nivelul întregului municipiu, şi cuprinde “Planurile de 
acţiune pentru reducerea zgomotului” ce prevăd măsurile pentru reducerea zgomotului 
ambiental, în special în zonele unde există depăşiri semnificative, în scopul protejării sănătăţii 
umane şi a conservării zonelor liniştite.  

Totodată cu ocazia zilei dedicate Săptămânii Mobilităţii Europene, în zilele de 
16.09.2011 şi 18.09.2011, în Piaţa Unirii, au fost efectuate măsurători ale zgomotului  
ambiental înainte şi după oprirea circulaţiei rutiere în zona Cetate respectiv pe strada Vasile 
Alecsandri.  

În cazul măsurătorilor de zgomot efectuate în condiţii de trafic rutier normal  s-au 
înregistrat valori cuprinse între 54,3 dB şi 84,5 dB, cu o medie de 63,8 dB , valoarea limită 
impusă de legislaţia în vigoare fiind de 50 dB pe  timp de zi.  

În cazul opririi traficului rutier rezultatele măsurătorilor de zgomot indică valori 
cuprinse între 48,7 dB şi 79,3 dB, cu o medie de 55,7 dB. 

Împreună cu Direcţia Poliţia Comunitară s-au organizat acţiuni 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 prin poluarea fonică, (baruri, cluburi, restaurante, agenţii de pariuri sportive, 
cantine, supermarket-uri), iar acolo unde situaţia o impunea s-au luat măsuri de sancţionare 
contravenţională în vederea remedierii situaţiilor de disconfort. 
F. Activităţi specifice pieţelor 
 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 176 de controale în pieţele municipiului  (din care 27 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 
cu scopul protejării sănătăţii consumatorului şi a mediului înconjurător; 
          - respectarea prevederilor  Regulamentului  de organizare şi funcţionare a pieţelor pe 
raza Municipiului Timişoara (aprobat prin HCL nr. 334/2002) de către utilizatorii pieţelor; 
        - modul de salubrizare şi igienizare a pieţelor şi platourilor adiacente acestora; 
        - igienizarea şi dezinfecţia  platformelor unde sunt depozitate containerele cu deşeuri; 
        - executarea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în pieţe, hale de produse            
lactate şi carne, magazii, alte anexe. 

- modului de gestionare a deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate. 
A fost încheiat un protocol de colaborare cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Timiş pentru  verificarea modului 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 de  pe raza Municipiului Timişoara. 

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

 S-au organizat şi supravegheat acţiunile lunare şi bilunare ( începând cu trimestrul al II- 
lea ) de igienizare / salubrizare / deratizare / dezinsecţie / dezinfecţie  a pieţelor la terminarea 
programului de funcţionare, după evacuarea în totalitate a mărfurilor şi ambalajelor din 
incinta pieţelor. Acţiunile s-au derulat cu sprijinul Poliţiei  Locale şi  în colaborare cu S.C. 
Deraton S.R.L., timp de 191 zile. 

S-au organizat acţiuni împreună cu Serviciul Inspecţie Comercială din cadrul Direcţiei 
Poliţia Locală pentru verificarea şi sancţionarea persoanelor care comercializează în mod 
ilegal flori de sezon pe raza municipiului Timişoara. 

În colaborare cu Biroul Gestiune Deşeuri din cadrul Serviciului  Avize Mediu Urban s-
au organizat acţiuni pentru identificarea persoanelor defavorizate din punct de vedere social 
care se adăpostesc provizoriu în zona Pieţei Doina: adăposturile provizorii au fost 
dezafectate, deşeurile ridicate, amplasamentele igienizate şi dezinfectate. 

S-a colaborat cu reprezentanţii Consiliilor Consultative de Cartier:  Fabric,  Cetate,  
Steaua - Mehala, pentru remedierea anumitor aspecte din pieţele oraşului.  
G.      Activităţi realizate în domeniul apelor. 
    În cursul anului 2011 au avut loc o serie de activităţi privind:  
- Derularea programelor de verificare a salubrizării malurilor şi luciului de apă ale 

canalului Bega şi afluenţilor acestuia, intravilan Timişoara, în colaborare cu Administraţia 
Bazinală a Apelor Banat precum şi a lucrărilor ce se desfăşoară în vederea realizării 
deponeului ecologic pentru depozitarea mâlului rezultat din dragarea canalului Bega; 

- Realizarea activităţilor lunare de salubrizare şi igienizare a podurilor care traversează 
canalul Bega, conform programelor trimestriale întocmite;  

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

- Efectuarea demersurilor necesare obţinerii de avize şi acorduri pentru  proiectul tehnic 
privind obiectivul de investiţie Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa; 

- Solicitarea serviciilor abilitate privind efectuarea demersurilor pentru achiziţionarea 
serviciilor de unificare, dezmembrare a parcelelor pe care se află obiectivul de investiţie,  
intabulare a bălţii şi soluţionarea situaţiilor inedite apărute; 

- Recepţia lucrării privind serviciul de întocmire a ”Proiectului Tehnic, Caiet de Sarcini, 
Detalii de Execuţie, şi Proiect Autorizaţie Construcţie pentru obiectivul de investiţie 
privind Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa”; 

- Colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara privind 
acţiunile de educare în scopul prevenirii şi pregătirii pentru situaţii de urgenţă şi al 
protejării şi conservării factorilor de mediu (apa), a tinerei generaţii şi cetăţenilor 
municipiului, în general; 

- Efectuarea studiului de piaţă referitor la truse portabile de analiză a apei, truse de biologie 
pentru utilizare în activităţile de educaţie ecologică (contactat firme, trimitere mail-uri 
pentru oferte); 

- Participare la inaugurarea Staţiei de Epurare Timişoara, de pe strada Păstorilor nr. 1,  
complet reabilitată printr-un program cu finanţare europeană; 
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- Participare la întâlnirea anuală cu agenţii economici organizată la S.C. Aquatim S.A. cu 
privire la condiţiile de descărcare a apelor reziduale menajere şi industriale în reţeaua de 
canalizare; 

- Participare la bilanţul activităţilor realizate conform Planului de acţiune privind 
monitorizarea descărcărilor de ape uzate de către agenţii economici în reţeaua de 
canalizare la S.C. Aquatim S.A. 

 H. Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara  

 
Direcţia de Mediu în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi 

Vânătoare, Timişoara şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara a organizat 
întâlniri de lucru şi s-au purtat discuţii tematice cu propunere de măsuri. Pentru o gestiune 
durabilă a perdelei forestiere de protecţie a municipiului s-au luat măsuri privind întreţinerea, 
igenizarea şi aplicarea de tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecţie. 

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.  

Cu ocazia lunii pădurii (15 martie-15 aprilie), Direcţia de Mediu, împreună cu S:C: 
Horticultura S.A. şi cu 20 elevi de la Grup Şcolar Silvic şi de la Liceul Waldorf, au organizat 
şi desfăşurat o acţiune plantare a 400 arbori şi arbuşti, din care 300 puieţi de salcâm (Robinia 
pseudacacia) şi 100 puieţi de corcoduş (Prunus pissardi), în zonele libere din perdeaua 
forestieră de protecţie a oraşului. 
I. Gestionarea pădurii proprietate a Municipiului Timişoara.  

 
Structura fondului forestier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frasin Salcam Ulm Amfora Pin Celtis Tei Molid Salcie Nuc
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În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana - 

Lugojana, în a căror administrare se află 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 desfăşurat următoarele acţiuni:  

- monitorizarea activităţilor 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.  

- 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; 

 - 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.;  

- participarea la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din 
tăieri;  

- s-a participat la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul 
Silvic Ana Lugojana. 

În urma acestor verificări, la pădurea administrată de Ocolul Silvic Ana-Lugojana, s-
au depistat 46 arbori tăiaţi ilegal, după care s-a identificat firma care a produs infracţiunea şi 
a fost obligată să plătească contravaloarea pagubelor de 7.076 lei. 
J. Educaţie ecologică  
1. - Pentru anul şcolar 2010 – 2011 s-a întocmit un număr de 27 Protocoale de Colaborare 

ale Direcţiei de Mediu cu unităţi şcolare, avizate de Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Timiş, precum şi instituţii şi organizaţii de pe raza Municipiului Timişoara.  
Tematica abordată corespunde obiectivelor majore ale Direcţiei de Mediu, ţine cont de 

evenimentele speciale care au loc la nivel mondial şi nu numai, fiind în strânsă corelaţie cu 
grupele de vârstă a tinerilor, cu mediul social din care provin, cu nivelul psihologic al fiecărui 
segment la care ne adresăm. 

Cu toate unităţile şcolare, instituţii, asociaţii şi fundaţii s-au efectuat lecţii de educaţie 
ecologică, dintre care menţionăm următoarele: 
1. Acţiunea organizată împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Liceul de Arte 
Plastice Timişoara, cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede, în data de 02.02.2011; 
Activitatea de educaţie ecologică „Preşcolari cu inimă verde”, organizată şi desfăşurată 
împreună cu Grădiniţa P.P. nr. 32 în cadrul programului „Şcoli pentru un viitor verde”; 
2. Acţiunea desfăşurată cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, intitulată ,,Apa – Sursa Vieţii”, 
împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş, Colegiul 
Tehnic de Vest Timişoara, SC Drufec Cons SRL Timişoara şi SC Retim Ecologic Service 
SA, care a avut loc în zona limitrofă Bălţii Lacului, situată la intersecţia Str. Lacului şi Str. 
Paul Constantinescu, în data 22.03.2011 ; 
Organizarea simpozionului cu tema ,,O şansă pădurii”, împreună cu Grupul Şcolar Agricol 
“Iulian Dracea” Timişoara, Casa Corpului Didactic Timiş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş: au participat 31 de şcoli din Timişoara, judeţul Timiş, judeţul Bihor, şi Serbia; 
3. Colaborarea cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara, 
pentru atenţionarea cetăţenilor asupra consecinţelor arderilor necontrolate la mirişti, vegetaţie 
uscată de pe păşuni şi terenuri agricole etc.; 
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4. Organizarea activităţii de educaţie ecologică „Noi şi mediul” cu ocazia evenimentelor 
dedicate ,,Lunii Pădurii” împreună cu Grupul Şcolar Silvic Timişoara, Consiliul  Judeţean  
Timiş, Inspectoratul  Şcolar  al  Judeţului  Timiş, Direcţia Silvică Timişoara şi Agenţia  de  
Mediu  Timiş; 
5. Realizarea, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, a 2 activităţi de educaţie ecologică cu 
temele: „Mens sana in corpore sano – Minte sănătoasă într-un corp sănătos”, respectiv 
„Ambrosia – factor de risc pentru mediu şi sănătate” împreună cu Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 
21 „Victor Babeş” şi Colegiul Naţional „Ana Aslan” din Timişoara ; 
6. Plantarea a 300 puieţi de salcâm ( Robinia pseudacacia ) şi 100 puieţi corcoduş (Prunus 
pissardi), în perdeua forestieră de protecţie a oraşului, cu ocazia lunii pădurii (15 martie-15 
aprilie), împreună cu S:C: Horticultura S.A., Grupul Şcolar Silvic, Liceul Waldorf Timişoara; 
7. În perioada 09.05 – 13.05.2011 Direcţia de Mediu a organizat activităţi de vizitare şi 
prezentare a speciilor de arbori, arbuşti, de flori din Parcul Botanic, desfăşurate cu ocazia 
Săptămânii Grădinii Botanice. La acestea au participat 400 de preşcolari, şcolari şi liceeni, 
împreună cu cadre didactice de la 7 unităţi de învăţământ; 
8. Realizarea, cu ocazia Zilei dedicate aniversării Păsărilor şi Arborilor de activităţi de 
educaţie ecologică, în perioada 10 – 20 mai 2011, efectuate mai multe zile la rând, la un 
număr total de 395 copii de la 6 unităţi de învăţământ; 
9. Participarea la Festivalul de film ECOTIM, organizat la Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 30, 
unde s-au derulat filme realizate de copii de la 3 şcoli (Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 30, Şcoala 
cu Clasele I-VIII nr. 25, Şcoala cu Clasele I-VIII Brediceanu) având drept scop transmiterea 
de mesaje ecologice; 
10. Organizarea de acţiuni dedicate Zilei Europene a Parcurilor, care au constat în 
efectuarea de sondaje de opinie în rândul adulţilor. Chestionarele au fost completate de 
persoane care se relaxau în parcuri, fiind din diverse pături sociale, vârste diferite (în special 
însoţitori ai copiilor beneficiari ai locurilor de joacă respective), în următoarele locaţii: Parcul 
Sudului, Kiriac, Parcul Pădurice, Parcul Dacia, Brânduşei, Cugir, Orşova, Păun Pincio, 
Constructorul, Parcul Clăbucet, Parcul Bihor. S-a beneficiat de sprijinul unor voluntari de la 
unităţile şcolare cu care au fost încheiate protocoale de colaborare pentru educaţie ecologică; 
11. Participarea la activitatea organizată şi desfăşurată la Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 12, cu 
tema ,,ECO AQUA,, - apa sufletul planetei – concurs internaţional (ecologizare zone cu ape); 
12. Inaugurarea unui nou loc de joacă, de care se vor bucura copiii cadrelor militare de la 
Căminul Militar situat pe strada Popa Şapcă, Timişoara, în 1 iunie 2011; 
13. Organizarea unui simpozion pe teme de mediu, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, 6 
iunie 2011, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara în cadrul căruia au fost 
prezentate 18 lucrări care au adus în atenţia opiniei publice principalele activităţi şi obiective 
ale direcţiei: refacerea, întreţinerea şi conservarea zonelor verzi ale municipiului, întreţinerea 
şi crearea de locuri de joacă pentru copii, salubrizarea domeniului public, colectarea duală a 
deşeurilor, realizarea de parcări ecologice, întreţinerea şi reconstrucţia ecologică a luciilor de 
apă din Timişoara, întreţinerea şi dezvoltarea perdelelor forestiere, promovarea energiilor 
verzi, combaterea vectorilor în Municipiul Timişoara; 
14. Organizarea acţiunii  „Cea mai curată piaţă”, cu ocazia evenimentelor dedicate Zilei 
Mondiale a Curăţeniei, acţiune la care au participat SC Pieţe SA şi trei unităţi de  învăţământ  
cu implicare în multe acţiuni ecologice. S-a efectuat un sondaj de opinie în rândul 
comercianţilor din cele 3 pieţe, rezultatele concludente din cele 75 chestionare completate 
fiind relevante atât pentru cei din administraţia locală, cât şi pentru administrarea SC Pieţe 
SA; 
15. Acţiune de educaţie ecologică la Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Timişoara, 
având ca temă ,,Stratul de ozon şi încălzirea globală”. Au fost prezentate mai multe materiale 
având ca temă ,,Stratul de ozon”, ,,Calendarul verde – oglinda activităţilor noastre”, câteva 
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dintre activităţile întreprinse de elevi cum ar fi: acţiunea de colectare selectivă a deşeurilor 
reciclabile, acţiunea de ecologizare la nivelul şcolii precum şi participarea la proiecte 
naţionale şi programe educaţionale; 
16. Organizarea acţiunii în cadrul programului “World Water Monitoring Day – Ziua 
Mondială a Monitorizării Apei” împreună cu Liceul Teoretic Iris Timişoara, Şcoala cu clasele 
I – VIII nr. 12, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 13, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 21, Şcoala cu 
clasele I – VIII nr. 25, Şcoala cu clasele I – VIII nr. 30. S-au prelevat probe de apă din 
locaţiile: Balta str. Lacului, Balta Aurora, Balta Lămâiţei, Balta str. Sulina, Balta Azur, 
Canalul Behela şi s-au efectuat determinări ulterioare; 
 Din determinări am constatat următoarele date relevante pentru calitatea apei la 
obiectivele studiate.  

17. Organizarea unei acţiuni în cadrul programului “ENO Enviromental Online – A 
Global Virtual School and Network for Sustainable Development”, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Voluntarilor, împreună cu Liceul Teoretic Iris Timişoara. În prezent, în 
România sunt 400 de şcoli ENO, a doua reţea de şcoli ENO din lume, după Indonezia. Gazda 
evenimentului a fost Liceul Teoretic Iris Timişoara, care se află în acest program de mai mult 
timp, fiind parteneri ai Primăriei Timişoara, Direcţia de Mediu în educaţie ecologică. La 
eveniment au participat o delegaţie din Malaezia, invitată de Liceul IRIS din Timişoara. 
Workshopul, avându-i ca invitaţi pe reprezentanţii ENO Asia&Malaezia, a reunit în sala de 
şedinţe a unităţii de învăţământ câteva zeci de participanţi. Kalaimani Supramaniam – 
preşedintele Asociaţiei Naţionale Geografice a Malaeziei şi coordonatorul ENO pe 
continentul Asia, Ramesh Sabapathy Munisamy şi Balu Perumal, reprezentanţi ai autorităţilor 
malaeziene în domeniul mediului au vorbit despre cele patru teme ecologice ale proiectului, 
dar şi despre particularităţile, cultura şi tradiţiile zonei din care provin. Proiectul ENO- 
Environmental Online pune accentul pe problemele de mediu la nivel local, raportându-le la 
nivel global: „acţionează local - gândeşte global”. 
K. Pregătirea documentaţiei tehnice pentru achiziţiile publice specifice serviciului:  
- S-au efectuat demersurile necesare pentru reînnoirea avizelor pentru obţinerea Autorizaţiei 
de Construire la  Proiectul de amenajare a parcării ecologice de pe strada Circumvalaţiunii nr. 
37, astfel încât investiţia a putut fi finalizată până la sfârşitul anului 2011; 
- S-au efectuat demersurile necesare pentru realizarea documentaţiilor în vederea unificării 
parcelelor aferente locaţiei având ca scop finalizarea avizelor pentru Autorizaţia de construire 
a Proiectului de reconstrucţie ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa.  
L. Verificarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, persoane  
juridice pe probleme de mediu. 
         În cursul anului 2011 au fost soluţionate un număr de 158 solicitări, sesizări şi 
reclamaţii primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi economici, cu privire la: 
         - întreţinere, reparaţii şi amenajări locuri de joacă – 121 buc; 
         - amenajări parcări ecologice – 167 buc; 
         - poluarea aerului datorită funcţionării necorespunzătoare a unor agenţi economici – 24 
buc; 
         - poluarea fonică – 9 buc; 

 Balta str. 
Lacului 

Balta 
Aurora 

Balta 
Lămâiţa 

Balta str. 
Sulina 

Balta 
Azur 

Canalul 
Behela 

Temperatura apei (ºC) 16 15 16 14 13,5 14 
Oxigenul dizolvat (ppm) 2,20 8,00 2,00 2,00 2,20 8,00 

pH 8,00 8,00 8,00 8,00 7,44 7,50 
Turbiditate (grade turbiditate) 40 40 0 40 0 0 
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         - necesitatea efectuării lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie pe domeniu public, 
asociaţii  de  locatari, instituţii de învăţământ  - 121 buc 
         - poluarea factorului de mediu „apa” – 13 buc; 
         - desfăşurarea activităţilor de comerţ în pieţele agroalimentare - 27 buc; 
 - privind invazia de Metcalfa Pruinosa şi Păduchele Lânos  - 205 buc; 
         Ca urmare a controalelor efectuate pe teren  de către consilierii din cadrul serviciului au 
fost luate următoarele măsuri: 
         1. Au fost întocmite în teren  un număr de 170 procese - verbale de constatare; note de 
constatare: 43  
         2. S-au emis un număr de 31 invitaţii – ( pentru  prezentare documente justificative); 
         3. S-au emis un număr de 107 de somaţii, din care: 
 - probleme  privind poluarea aerului – 25 

 - probleme privind deratizare/dezinsecţie  - 13 buc; 
 - probleme privind activitatea din pieţele agroalimentare  -39 buc; 
 - probleme privind curăţenia subsolurilor unităţilor de învăţământ preuniversitar în 

vederea efectuării lucrărilor de DDD – 23 buc;   
 - pentru înlăturarea de pe teren a Ambroziei – 1 buc;  
 - pentru salubrizarea terenurilor şi împrejmuirea acestora – 1 buc; 
 - pentru comercializarea de produse dendrofloricole infestate cu Metcalfa Pruinoasa – 

1 buc;  
 - pentru gestionarea defectuoasă a factorului de mediu „ apa „ - 4;   
 Au fost încheiate   3  procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor  în 
valoare    de 3.500 lei, din care: 
 - 2 procese - verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încasate, în valoare 
de  1.000 lei; 
 - 1 procese - verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în valoare de 500 
lei, aflat în procedură de executare silită. 
Alte activităţi:  
- s-au  întocmit comunicate de presă, note de informare, note de constatare, note de audienţă, 
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; 
- organizarea de întâlniri cu preşedinţii de asociaţii de proprietari, privind problemele din 
pieţele agroalimentare; 
- participări la şedinţele Consiliilor Consultative de Cartier;  
- s-au înaintat Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare următoarele 
proiecte de hotărâre :  

- privind aprobarea Rapoartelor de analiză a S.C. Pieţe S.A. şi S.C. Horticultura                        
S.A., întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010; 

- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de 
performanţă a SC Pieţe SA pe anul 2011;  

- proiectele de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
a SC Pieţe SA; 

- privind aprobarea mutării pe o perioadă determinată, curpinsă între 01.08.2011 – 
15.11.2011 a activităţilor serviciilor de piaţă (comerţ cu legume şi fructe) din Piaţa Badea 
Cârţan în Piaţa Traian 
OBIECTIVE MAJORE 2012 

1. Execuţia lucrării de reconstrucţie ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei. 
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2. Realizarea unor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru amenajarea unor 
parcări ecologice pe străzile: Orion nr. 24-26, Bucovinei nr. 40, I.I de la Brad, Mioriţa nr. 21, 
bl.16, Labirint nr. 8, Şt.O.Iosif, bl. 8, 9, 10, 11, Piaţa Petru Maior; 

3. Realizarea unor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru amenajarea unor 
locuri de joacă pe străzile: Martir Gh. Iosub, Labirint nr. 1, I. Grozescu nr. 13, Martir Claudiu 
Vârcuşi nr.2 (Poeziei); 

4. Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului - managementul apei în 
municipiul Timişoara; 

5. Cercetare şi dezvoltare in domeniul protecţiei mediului – Studiul privind impactul 
calităţii aerului (conţinutul de pulberi – PM10) asupra mediului zonei metropolitane 
Timişoara; 

6. Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului – Studiul privind nivelul de 
radiaţii din  atmosfera   municipiului; 

7. Cercetare si dezvoltare in domeniul protecţiei mediului - Studiu aero/microbiologic 
asupra calităţii aerului  din municipiul Timişoara; 

8. Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului – Studiul privind 
conservarea biodiversităţii în municipiul Timişoara - populaţia de animale; 

9. Actualizarea hărţii de zgomot a municipiului Timişoara; 
10. Achiziţie truse de laborator Aquamerck; 
11. Achiziţie truse teste sanitaţie; 
12. Execuţia unor parcări ecologice pe baza documentaţiei tehnice realizate pe 

străzile: Intrarea Castanilor nr. 1 – 2, Hărniciei nr. 3, C. Circumvalaţiunii nr. 37, Intrarea 
Sabinei nr. 1, 2, 3, G. Muzicescu nr. 12, Zarand nr. 3, 5, 7, 9, Dâmboviţa nr. 80; 

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

14. Achiziţie materiale promovare educaţie ecologică în unităţi de învăţământ; 
15. Achiziţie mobilier urban; 
16. Încheiere protocoale de colaborare cu  următoarele instituţii: Direcţia Sanitar 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, Inspectoratul Judeţean pentru Calitatea 
Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş şi Direcţia Regională de Metrologie Legală  
Timişoara; 

17. Realizarea unui sistem informaţional cu transmitere date on-line către toate pieţele 
administrate de S.C. Pieţe S.A.; 

18. Editare  broşuri: 
  - Timişoara şi pieţele ei; 
  - Mâncăm sănătos, trăim sănătos. 

19. Verificarea prin teste rapide de sanitaţie HACCP, a  stării de igienă  a  locului de 
desfăşurare a activităţii din pieţe (meselor de lucru, standurilor şi vitrinelor frigorifice etc.). 

 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 –Diana Mihaela 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;  
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b) Urmăreşte respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi de către 
persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului;  
c) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de 
încălcare a legislaţiei în domeniul spaţiilor verzi prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi 
în acest sens şi urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale 
şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor 
ce le revin privind spaţiile verzi;  
d) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii 
verzi analizând situaţiile în teren şi urmăreşte rezolvarea acestora conform competenţelor 
care îi revin;  
e) Propune realizarea strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în 
municipiul Timişoara;  
f) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în fiecare an propunerea privind 
programul anual al achiziţiilor publice;  
g) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în fiecare an, programul de investiţii anuale 
şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, 
întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu 
documente a sumelor solicitate;  
h) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, al exactităţii şi realităţii sumelor, însoţite de facturi, în vederea 
efectuării plăţii;  
i) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea 
angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului 
Contabilitate Cheltuieli;  
j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea 
elaborării propunerilor pentru:  
- programul anual al achiziţiilor publice;  
- programul de investiţii anual şi multianual;  
- elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;  
k) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de spaţii verzi şi 
intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii;  
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 2011  

În cursul anului 2011 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., în valoare de 17.066.004,28 lei, după 
cum urmează:  
- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 2409 buc. 
arbori în următoarele locaţii: Parcul Scudier, Parcul Eforie, Scuar Electromotor, str. 
Memorandului, str. Proclamaţia de la Timişoara, Faleza Bega, Bv. Dragalina, Bv. V. Pîrvan, 
Parcul Centrul Civic, str. Gh. Lazăr, Calea Urseni, str. Paciurea, Calea Bogdăneştilor, Zona 
Dorobanţilor, Independenţei, Vuk Karadjic, Aleea Ceferiştilor, Zona Steaua, Bv. 16 
Decembrie, str. Bârzava, str. Madona, str. Tacit, str. Crişan, str. Alecu Russo, str. Chişodei, 
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str. Livezilor, str. Holdelor, str. Martir Al. Korosi, str. Volta, str. Telegrafului, str. 
Palmierilor, Mătăsarilor, str. dr. Lucian Georgevici, str. Divizia 9 Cavalerie, Calea Sever 
Bocu, etc.;   
- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 3654 buc. 
arbuşti  şi 4403 buc plante perene pe: str. Memorandului, Faleza Bega, Parcul Scudier, str. 
Al. Borza, Aleea Studentilor, Filipescu, Paciurea, Bogdaneştilor, Lisabona, Iuliu Maniu, 
Calea Aradului, Bârzva, Chişoda, Zona Uzinei, Armoniei, Avram Imbroane, Divizia 9 
Cavalerie, etc;  
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 1057 buc conifere pe: str. 
Bv. Revoluţiei, str. Mirceşti, str.3 August, str. Filipescu, Al. Studenţilor, Grădina Botanică, 
Parcul Alpinet, Bv. Pîrvan, str.Iuliu Maniu, Calea Şagului, str. Renaşterii, str. Electronicii, 
str. Kogalniceanu,  etc.; 
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 65201 buc gard viu în: P. 
Scudier, Scuarul Libertităţii , Scuarul Sfântul Gheorghe, Parcul Poporului. Parcul Mocioni 
(Ilsa), Bv. V. Pîrvan, Ceas floral, Parcul Cetăţii, Scuarul Eminescu , str. Bârzava, str. 
Tinereţii, str. Madonna, str. Tacit, str. Crişan, str. Electronicii, Bv. Sudului, str. Martir 
Gabriela Tako, str. Atomului, str. Musicescu, str. Orşova, str. Ialomiţa, str. Irlanda, str. Turda, 
str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel, etc.; 
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 2071 buc. trandafiri pe: 
Bv. Tinereţii, str. Chişodei, str. Romulus, str. Sirius,  Calea Sever Bocu, Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel, etc;  
- S-au plantat 243540 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, Piaţa Traian, etc;  
- S-au plantat 81600 buc. flori bienale în Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii, Parcul Scudier, 
Centrul Civic, Bv. Revoluţiei, Parcul Alpinet, Cimitirul Eroilor, Piaţa Traian, bv. Revoluţiei, 
scuar Eftimie Murgu, Grădina Botanică, Arieş ;  
- S-au plantat 15000 bulbi lalele, zambile, narcise la Violeta, Operă, Troiţă, Capitol, 
Lupoaică, Grădina Botanică. 
- S-au plantat 3517 buc. plante Pelargonium sp. pe suporţi metalici în P-ţa Traian, Muzeul 
Banatului Centrul Civic, P-ţa Mocioni, P-ţa 700, P-ţa Leonardo Da Vinci, etc. 
- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 526,06 ari str. Cluj, Bv. Take Ionescu , 3 
August, bv. 16 Decembrie 1918, Tinereţii, etc.  
- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de 102218,15 
ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale;  
- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă de 1534,0523 
ari şi 1612 buc. figuri izolate;  
- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 48717 buc arbori şi arbuşti, s-au defrişat 1434 buc.  
arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras 612 buc. cioate.  
- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri pe o suprafaţă de 540640 ari;  
- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă de 140650 ari; 
- S-au curăţat 3170 ari  de zăpadă şi 327 ari gheaţă;  
- A fost înlăturată zăpada de pe o lungime totală de 62662 ml garduri vii; 
- S-au udat în total 394669 buc arbori, arbuşti şi conifere, 135050 ml gard viu, 3704 ari cu 
plante floricole, 11473 ari cu suprafeţe gazonate;  
- S-au confecţionat şi montat 56 bănci şi 31 de coşuri în Parcul Cetăţii (Centrul Civic), Parc 
Dacia, str. Acad. Al Răduleţ, şi la ascociaţiile de proprietari/locatari, etc.;  
- În vederea amenajării şi întreţinerii zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 730 ari; 
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- S-au efectuat lucrări de curăţat teren de frunze, crengi şi resturi vegetale pe o suprafaţă de 
30640 ari;  
- au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului 
urban  din parcuri şi scuaruri; 

 A fost amenajat Parcul „Carmen Sylva” (Doina), cu o suprafaţă totală de 20350 mp, 
cu gazon brazdă fiind instalat în prealabil un sistem de irigare automatizat care să asigure 
umiditatea corespunzătoare. De asemenea, a fost prevăzut şi un pavilion hexagonal din lemn, 
care poate fi utilizat pentru diverse reprezentaţii în aer liber, precum şi o fântână arteziană cu 
bazin semi-îngropat şi jocuri de apă, cu funcţiune de recreere.  

Locul de joacă pentru copii, cuprinde groapă de nisip, căluţi pe arc, balansoare, 
complex de tobogane, precum şi un complex de jocuri cu turn. 

Au fost plantaţi peste 1000 de arbori şi arbuşti, în principal conifere din specii 
valoroase, ca:  brad argintiu, molid sârbesc, ienupăr albăstrui, thuja globuloasă, pin negru, 
ienupăr cu formă columnară. De asemenea s-au plantat arbori şi arbuşti foioşi: gutui japonez, 
mesteacăn, lavanda, plantă acoperitoare de sol. 

Pe întreaga suprafaţă a parcului au fost montate 48 de bănci, 34 de coşuri de gunoi, 
2 cişmele şi 3 suporturi pentru biciclete, precum şi un grup sanitar. Lucrările de modernizare 
a Parcului Carmen Sylva s-au ridicat la suma de 2.420.000 lei, la care se adaugă TVA. 

În cursul anului 2011 funcţionarii publici din cadrul Serviciului Spaţii Verzi au 
desfăşurat următoarele activităţi:  
- Au organizat achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru „Reamenajarea 
şi modernizarea Parcului Copiilor-Ion Creangă”şi pentru „Modernizarea Parcului Rozelor” 
din municipiul Timişoara; 
- Au avut loc acţiuni de informare şi educaţie ecologică cu copii preşcolarii de la: Palatul 
Copiilor Timişoara, Şcoala Generală nr.24, Colegiul naţional Bănăţean, Centrul de Primire în 
Regim de Urgenţă, Colegiul Tehnic Azur, Şcoala Generală nr.30; Şcoala Generală nr. 16, 
Şcoala Generală Rudolph Walter, elevii de la Grupul Şcolar Tudor Tănăsescu liceul J.L. 
Calderon; 
- În luna aprilie 2011, de „Ziua Pământului” au avut loc acţiuni de educaţie ecologică cu 
elevii de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timişoara, Grupul Scolar Sportiv “Banatul”; 
- în luna mai 2011, de  „Ziua Internaţională a Biodiversităţii” au avut loc acţiuni de educaţie 
ecologică cu elevii de la Şcoala generală nr.26; 
- În perioada 06-13 mai 2011 s-au desfăşurat acţiuni de promovare a imaginii Grădinii 
Botanice a cărui obiectiv a fost conştientizarea comunităţii asupra importanţei existenţei şi 
dezvoltării Grădinii Botanice, şi a importanţei biodiversităţii existente în cadrul acesteia. Au 
participat peste 400 elevi de la: Scoala Generala nr.26, Scoala Generala nr.13, Scoala 
Generala nr.7, Gradinita PP nr.14, Colegiul “Dositei Obradovici”, Grupul Scolar Sportiv 
“Banatul”, Scoala Generala nr.16, Facultatea de Horticultura, dar şi preşcolari, şi persoane 
fizice. 
- S-a organizat în 26 mai 2011 a treia ediţie a „Zilei trandafirului”, la care au participat 
cetăţeni ai municipiului Timişoara, elevi de la Scoala Generala nr.16, Liceul Teoretic W. 
Shakespeare, Colegiul Banantean, Liceul Economic “F.S. Nitti”, Scoala Generala nr.2, Liceul 
J.L. Calderon, Liceul “Carmen Sylva”. Au fost prezentate soiuri de trandafir existente în 
Timişoara, s-au făcut referiri la modul de înmulţire şi îngrijire a trandafirilor, precum şi la 
locaţiile din oraş unde sunt plantate masivele de trandafiri.  

S-au verificat sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme 
de spaţii verzi analizând situaţiile în teren şi s-au soluţionat 1194 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 
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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 19 somaţii/invitaţii şi au fost administrate un număr un număr de 7 procese – 
verbale de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare totală de 13.300 lei, din care: 

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

 1 proces-verbal  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 10.000 lei 
contestat, plângerea  contravenţională fiind  pe rolul instanţei de judecată în vederea 
soluţionării; 

 4 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 2.500 lei 
aflate în procedura de executare silită; 

OBIECTIVE MAJORE 2012 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  pentru „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor-Ion 

Creangă”şi pentru „Modernizarea Parcului Rozelor” din municipiul Timişoara, 
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. Reparat / schimbat băncile deteriorate, coşurile de gunoi şi mobilierul urban de pe 
spaţiile verzi, amplasat jardiniere în vederea plantării cu material dendro - floricol; 

7. Colaborările cu preşedinţii Consiliilor de Cartier pe problemele specifice serviciului;  
8. În domeniul protejării spaţiilor verzi şi a materialului dendro - floricol în municipiul 

Timişoara 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. Încheierea de contracte privind întreţinerea şi refacerea parcurilor, scuarurilor, 
spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi canisitelor de pe domeniul public din municipiul 
Timişoara.   

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; 
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;  
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15. Editarea lucrării „Cadrul natural şi peisagistic”, aprobată prin HCL nr. 
124/30.03.2010; 

16. Aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local şi editarea documentului „Strategia 
dezvoltării spaţiilor verzi a municipiului Timişoara 2010-2020”; 
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