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DIRECŢIA DE MEDIU 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012 
 

Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al domnului 
Primar Nicolae ROBU, aflat în subordinea directă a domnului Viceprimar Dan – Aurel DIACONU.  

Activitatea Direcţiei de Mediu a fost coordonată de Domnul Director Executiv Vasile 
CIUPA  până la 01.11.2012,  după această perioadă coordonarea Direcţiei de Mediu fiind asigurată 
de  Domnul Adrian Amedeo BERE-SEMEREDI – Şef Serviciu Avize Mediu Urban.  

Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa un număr de 57 de posturi, din care  39 
funcţionari publici: 5 funcţii publice de conducere şi 34 de execuţie, precum şi un număr de 18 
angajaţi personal contractual. 

 

 DIRECŢIA DE MEDIU  ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ: 
I.  SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN, care are în subordine Biroul Gestiune Deşeuri şi 
Compartimentul Grădina Zoologică; 
II.  SERVICIUL SPAŢII VERZI; 
III.  SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU, care are în subordine Compartimentul Parcul 
Copiilor; 

 
 I. SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN 
 COMPONENŢA SERVICIULUI: 

Serviciul Avize Mediu Urban este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de 
Mediu, care are în subordonare directă Compartimentul Grădina Zoologică, precum şi Biroul 
Gestiune Deşeuri. 

Serviciul Avize Mediu Urban are în structura sa un număr de 29 posturi, din care 18 
funcţionari publici: 2 funcţionari publici de conducere şi 16 funcţionari publici de execuţie. 
Compartimentului Grădina Zoologică, cu un număr de 11 posturi, activitatea este asigurată de un 
număr de 10 angajaţi personal contractual. 

Şef Serviciu Avize Mediu Urban: Domnul  Adrian - Amedeo BERE – SEMEREDI  
Şef Birou Gestiune Deşeuri: Doamna Marinela TOPOR 

 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI AVIZE MEDIU URBAN: 

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 mediu urban, 
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. 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;  
D. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu 
analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, 
întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.   
E. Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie;  
F. Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara; 
G. Activităţi ecologice 
H. Studii şi proiecte 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2012: 
În cursul anului 2012, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Avize Mediu Urban    şi-au 

îndeplinit atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi:  
SEMESTRUL 1: 

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 semestrul I au fost avizate un număr de 185 permise spargere după cum urmează: 
branşamente apă – 37, racorduri canal – 45, extinderi reţele apă-canal – 4,  reabilitări reţea apă – 3, 
branşamente gaze naturale – 84, reabilitări reţele termice – 5, extinderi reţea gaz – 15, extinderi 
iluminat public – 7, alimentări cu energie electrică – 31.  
 A fost încasată suma de 59.399,43 lei  reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate 
în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti. 
 

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. 
  În semestrul I au fost verificate şi avizate 546 avize de principiu mediu urban cuprinzând: 
accese auto – 24, accese pietonale – 4, alimentare/branşament energie electrică – 62, amenajare 
locuri parcare – 15, amenajare zone verzi, parcuri, locuri joacă, canisite – 1, amenajări spălătorii 
auto – 2, amenajări stradă, modernizare trotuare – 2, amenajări şi modificări interioare/exterioare – 
10, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 11, branşamente gaze naturale – 109, 
branşamente apă – 98, construcţii balcon – 15, construcţii locuinţe şi spaţii comerciale, diverse, 
extinderi – 137, demolări – 5, extindere iluminat public – 8, extindere reţea apă şi canal – 5, 
extindere reţea energie electrică – 1, extindere reţea gaze naturale – 17, legalizare garaje – 15, 
P.U.D.-uri – 4, P.U.Z.-uri – 9, racord canal – 106, reabilitare reţele termice – 9, schimbare destinaţie 
– 10, modernizare reţele – 7. 
 Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de 
principiu s-a ridicat la valoarea de 58.135,73 lei. 
 Au fost încasată suma de 27.300 lei, reprezentând taxele  pentru eliberarea Avizelor de 
Principiu Mediu Urban, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 
171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 
2012.  
 

C.  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. 
171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 
2012.  
 În semestrul I au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 98 amplasamente 
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 
131.115 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a spaţiilor publice. 
 

D.  Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor 
serviciului;  

În perioada Ianuarie – Iunie 2012, în cadrul Serviciului Avize Mediu Urban au fost 
soluţionate  un număr de 351 sesizări, reclamaţii şi interpelări (Call Center, portal sau înregistrate 
prin Centrul de Consiliere Cetăţeni), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la 
persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a 
domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la 
gospodăria subterană, etc. 
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În perioada Ianuarie – Iunie  2012, s-au întocmit un număr de 97 de Procese – verbale de 
afişare, respectiv dezafişare, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea 
unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul 
administrativ al  municipiului Timişoara, procedându-se la  afişarea/dezafişarea anunţurilor publice 
la sediul instituţiei.   

 

E.  Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie;  
1. Pe tot parcursul anului 2012, Controlul microfermelor a reprezentat o activitate comună 
desfăşurată împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Timiş şi Direcţiei Poliţiei Locale. 

Controalele s-au desfăşurat pe tot parcursul semestrului 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. 
2. 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 şi bunăstarea 
animalelor din adăpost. 

 Sesizările primite privind câinii fără stăpân, în perioada Ianuarie - Iunie 2012 au fost în 
număr de  384 şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L. 

Activitatea în perioada Ianuarie - Iunie 2012 în cadrul adăpostului de animale aparţinând 
S.C. „Danyflor” S.R.L. de pe DN 59 km 12+200 m, jud. Timiş, se prezintă după cum urmează: 

- au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 656 câini; 
- s-au înregistrat 146 eutanasii şi 306 mortalităţi; 
- de pe domeniul public au fost ridicate un număr de 264 cadavre; 
- s-au înregistrat 221 revendicări şi adopţii; 
- au fost emise şi recepţionate facturi în valoare de 673.641,82 lei. 

3. S-a urmărit desfăşurarea activităţii din cadrul Grădinii Zoologice Timişoara cuprinzând: 
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. 

Pe parcursul acestui semestru, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate un număr de 
11 animale de companie  în Registrul animalelor de companie.  

 

F.  Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara; 
În anul 2012, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a continuat 

activitatea în baza Contractului nr.SC2011 – 129/28.01.2011 (prelungit prin act adiţional) privind 
angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor activităţi, după cum urmează: 
1. Lucrări de ecologizare (salubrizare, igienizare, defrişarea vegetaţiei) a spaţiilor aflate în 
careurile blocurilor din următoarele cartiere:  Cetate – parţial, Mehala – parţial, Ion Ionescu de la 
Brad – parţial, Ronaţ – parţial, Circumvalaţiunii, Plopi – parţial, Ghirodei – parţial, Kuncz – parţial, 
Traian – parţial, Dâmboviţa – parţial,  precum şi toate arterele de intrare în municipiu; 
2. Întreţinerea şi igenizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli 
şi licee (12 locaţii), grădiniţe (5 locaţii), spitale (5 locaţii), cimitire (2 locaţii), lăcaşe de cult (7 
locaţii), centre sociale aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara (5 locaţii), alte instituţii de 
interes public (4 locaţii); 
3. Igienizarea interiorului şi a zonei limitrofe Pădurii Verzi, Grădinii Zoologice şi Muzeului 
Satului Bănăţean; 
4. Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega şi canalului Subuleasa, inclusiv igienizarea 
podurilor; 
5. Refacerea scuarurilor şi a suprafeţelor care au fost distruse în urma lucrărilor de refacere a 
drumurilor, parcărilor şi trotuarelor, pe care au fost depozitate cantităţi de deşeuri rezultate din 
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aceste lucrări şi umplerea acestora cu pământ în vederea aducerii lor la cotă, pentru redarea 
destinaţiei spaţiului de zonă verde: str. Iancu Văcărescu, Bulevardul 16 Decembrie 1989 – parţial; 
6. Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale: 
str. Nera, str. B.P. Haşdeu şi str. Sinaia; 
7. Lucrări de deszăpezire a căilor de circulaţie auto şi pietonale de pe domeniul public din 
municipiul Timişoara, în perioada Ianuarie – Februarie 2012. 
8. Decaparea, încărcarea pământului şi deşeurilor, împrăştierea şi nivelarea pământului folosit 
ca umplutură la Parcul Copiilor „Ion Creangă”. 
 

G.  Activităţi Ecologice: 
1.  Organizarea evenimentului EARTH HOUR 2012 (Ora Pământului), programată pentru data 
de  31 martie 2012, în colaborare cu WWF România. Scopul evenimentului a fost  acela de a  trage 
un semnal de alarmă privind amplitudinea actuală a efectelor încălzirii globale, de a sublinia   
necesitatea efortului concertat  pentru reducerea poluării planetei, evenimentul fiind şi un mijloc de 
promovare a soluţiilor de combatere a schimbărilor climatice, de transmitere  către cetăţenii 
Timişoarei a unui  mesaj ecologic, de conştientizare  a societăţilor comerciale, instituţiilor şi 
cetăţenilor - asupra adoptării unei conduite ecologice pentru  gospodăririi durabile a resurselor 
energetice – resurse neregenerabile şi epuizabile. 
În urma competiţiei de dosare depuse de un număr de 19 municipii şi oraşe din România, 
Municipiul Timişoara s-a clasat printre primele trei municipii care, au participat în data de 16 
Martie 2012, la Finala Competiţiei pentru Capitala Earth Hour, în cadrul căreia  contribuţia 
locuitorilor a poziţionat municipiul Timişoara pe locul 2, fiind colectate PET-uri într-o cantitate de 
3.860 kg. 

Urmare a competiţie, Liceul Tehnic “Ion Mincu” Timişoara – unitate de învăţământ care a 
contribuit cu cea mai mare cantitate de PET-uri, a beneficiat de un set complet de recipiente pentru 
colectare selectivă. Premierea s-a realizat ăn cadrul festiv cu ocazia Orei Pământului, în Piaţa 
Victoriei. 
2. Organizarea în perioada 22-25 Mai 2012 în colaborare cu Direcţia Generală pentru Mediu a 
Comisiei Europene a  evenimentului GREEN WEEK,  dedicat  APEI,  având ca slogan:  „The water 
challenge – every drop counts” – „Provocarea apei – fiecare picătură contează”. Cu ocazia acestui 
eveniment s-a organizat un simpozion dedicat  gestiunii apei, o zi a porţilor deschise la Uzina de 
Apă  din Timişoara, în strânsă colaborare cu Societatea de Apă şi Canal „Aquatim” Timişoara,  un 
concurs foto pe tema apei şi biodiversităţii aflate în strânsă conexiune cu apa, concursuri de desene 
în Parcul Rozelor, iar în 24 şi 25 Mai - ecologizarea unor lucii de apă şi o excursie de vizitare a 
Pădurii Verzi în scopul  educării tinerilor asupra problemelor privind protecţia mediului, a 
importanţei apei în acest ecosistem şi a necesităţii protejării surselor de apă din această pădure. 
 
3. 5 Iunie 2012 – Ziua Internaţională a Mediului – S-a organizat vernisajul expoziţiei 
Proiectului de educaţie ecologică „SUNTEM MICI DAR NE PASĂ, TIMIŞOARA ESTE CASA 
NOASTRĂ”, în colaborare cu ECO-ŞCOALA cu Clasele I-VIII nr. 16 TAKE  IONESCU. 
Expoziţia  fost găzduită de  Primăria Municipiului Timişoara. Cele 10 lucrări  premiate de către o 
comisie mixtă formată din  reprezentanţi Primăria Municipiului Timişoara – cadre didactice, au 
făcut obiectul unor afişe de promovare a comportamentului responsabil faţă de mediu. 
4.  ZILELE ENERGIEI TIMISOARA 2012  -   18 - 19 Iunie 2012 

Municipiul Timişoara a organizat în zilele de 18 şi 19 iunie 2012 la Centrul Regional de 
Afaceri Timişoara, din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22, a doua ediţie a Conferinţei „ZILELE 
ENERGIEI 2012 TIMIŞOARA”, în colaborare cu Comisia Europeană şi alte părţi interesate, 
eveniment înscris în cadrul campaniei „SĂPTĂMÂNA ENERGIEI DURABILE ÎN UNIUNEA 
EUROPEANĂ - 18-22 IUNIE 2012”. Evenimentul a permis participanţilor, instituţiilor, 
companiilor, autorităţilor publice locale şi tuturor celor interesaţi să beneficieze în mod direct de 
oportunităţile şi avantajele oferite de o utilizare mai bună şi mai inteligente a energiei şi de 
informare cu privire la implementarea măsurilor privitoare la energiile regenerabile. 
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Acest eveniment a fost organizat de municipalitatea timişoreană atât în calitatea sa de 
semnatară a Convenţiei Primarilor (Covenant of Mayors) cât şi ca partener al proiectului „An 
inclusive peer-to-peer approach to involve EUCONURBation and wide urban areas in participating 
to the CovenANT of Mayors”, cod IEE/10/380/SI 2.589427, finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul Intelligent Energy Europe. 

Cu ocazia acestui eveniment, în perioada 18-20 Iunie 2012, Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timiş şi Clusterul de Energii Sustenabile ROSENC,  doi pioni importanţi ai mediului 
de afaceri, au organizat cea de a – VI - a ediţie a Expoziţiei” ENERGIA VIITORULUI”, prima 
ediţie a secţiunii „ORAŞUL DE MÂINE” şi „SALONUL CLUSTERELOR”. Scopul acestor 
expoziţii a fost acela de a promova eficienţa energetică,  energiile convenţionale şi neconvenţionale, 
promovarea produselor şi serviciilor pentru municipalitate şi a soluţiilor integrative în energii 
regenerabile. 
H. Studii şi proiecte:  
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,  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”. 
 
Bugetul proiectului - 80.000 EURO, pentru Municipiul Timişoara – 40.000 Euro. 
Finanţarea proiectului s-a realizat prin contribuţie proprie de la bugetul local al municipiului 
Timişoara în proporţie de 2%, , 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. 
 În cadrul Proiectului, în anul 2012, principalele activităţi au fost: 
-  dezvoltarea paginii web  a proiectului – www.biotowns.ro; 
-  activităţi de educaţie ecologică; 
- dezbaterea publică şi aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, ca document 
strategic, a  Studiului  de specialitate pentru evaluarea biotopurilor urbane şi a Planului strategic 
pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii în municipiul Timişoara. 
 Documentul strategic cuprinde o evaluare a  situaţiei existente a biotopurilor din pădurea 
forestieră de protecţie, parte din Pădurea Verde din Timişoara, parcurilor şi zonele verzi ale 
municipiului Timişoara (floră şi faună) şi o Strategie 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”; 
- Organizarea Conferinţei de încheiere a Proiectului BIOTOWNS, în data de 23 Februarie 2012, cu 
participare internaţională; 
- activităţi de management intern al proiectului; 

Proiectul este finalizat, progresul fizic în cadrul contractului este de 100%.   
 
SEMESTRUL 1I: 

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 semestrul II au fos avizate un număr de 250 permise spargere după cum urmează: 
branşamente apă – 65, racorduri canal – 69, extinderi reţele apă-canal – 12,  reabilitări reţea apă – 3, 
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privire la gestionarea problematicii legate de populaţia canină şi felină şi a unor programe eficiente. 
Rezultatele sondajului de opinie realizat de către operatorii de specialitate ai Call Center au fost 
analizate, validate şi interpretate în strânsă colaborare între Direcţia de Mediu şi Asociaţia “ECO 
VET” Timişoara, urmând să fundamenteze activitatea de management a animalelor de companie în 
municipiul Timişoara în viitorii ani. 
5.  S-a urmărit desfăşurarea activităţii din cadrul Grădinii Zoologice Timişoara cuprinzând: 
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. 
6.  În semestrul II al anului 2012 s-au organizat  târguri de adopţie canină, în colaborare cu 
Asociaţia de protecţie a animalelor „Ecovet” şi S.C. „Danyflor” S.R.L., sub sloganul „Şi mie îmi stă 
bine în lesă!”. În această perioadă s-au organizat 7 târguri de adopţii canine. 
 
      Pe parcursul semestrului II al anului 2012, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate 29 
animale de companie în Registrul animalelor de companie. Întrucât înregistrarea animalelor de 
companie la nivelul întregului an 2012  nu se ridică la nivelul  aşteptat, s-a realizat o platformă de 
înregistrare a animalelor de companie din municipiul Timişoara, prin care asociaţiile chinologice, 
asociaţiile de protecţie a animalelor, cabinetele, clinicile şi medicii veterinari de liberă practică 
putând să îţi aducă aportul pentru identificarea exemplarelor canine şi feline prin înregistrarea cu 
transpondere (microcip) şi înregistrarea lor în baza de date – Registrul Animalelor de companie din 
Municipiul Timişoara, pe baza unui cont şi parolă. Platforma de înregistrare a fost dezvoltată pe 
pagina www.dmmt.ro. 

 

F.  Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara; 
În baza Contractului nr.SC2011 – 129/28.01.2011 privind angajarea de forţă de muncă, 

necesară pentru realizarea unor activităţi,  au fos realizate următoarele activităţi: 
1. Lucrări de ecologizare (salubrizare, igienizare, defrişarea vegetaţiei) a spaţiilor aflate în 
careurile blocurilor din următoarele cartiere: Soarelui, Girocului, Steaua, cartierul Ion Ionescu de la 
Brad, Aradului Est – Vest, Mehala – parţial, Ion Ionescu de la Brad – parţial, Vii – parţial, Ronaţ – 
parţial, Mircea cel Bătrân, Bucovina – parţial, Lipovei – parţial, Blaşcovici – parţial, Tipografilor – 
parţial, Ghirodei – parţial, Kuncz – parţial, Dorobanţilor – parţial, Complex Studenţesc – Sala 
Olimpia – Stadionul Dan Păltinişanu, Iosefin – parţial, Dâmboviţa – parţial, Elisabetin – parţial, 
Bălcescu – parţial, Freidorf – parţial  precum şi toate arterele de intrare în municipiu; 
2. Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli 
şi licee (30 locaţii), grădiniţe (17 locaţii), spitale (10 locaţii), cimitire (4 locaţii), lăcaşe de cult (7 
locaţii), centre sociale aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara (4 locaţii), alte instituţii de 
interes public (9 locaţii); 
3. Igienizarea interiorului şi a zonei limitrofe Pădurii Verzi, Grădinii Zoologice şi Muzeului 
Satului Bănăţean; 
4. Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega şi canalului Behela, inclusiv igienizarea 
podurilor; 
5. Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale: 
Bulevardul Take Ionescu, Calea Stan Vidrighin, str. Pictor Zaicu; 
6. Lucrări de deszăpezire a căilor de circulaţie auto şi pietonale de pe domeniul public din 
municipiul Timişoara, în luna Decembrie 2012. 
H.  Studii şi proiecte: 
1. În  calitate de beneficiar al unei finanţări pe Fondul de Coeziune pe Programul Operaţional 
Sectorial Mediu, Municipiul Timişoara a înfiinţat la nivelul ei o Unitate de Management a 
Proiectului (UMP). UMP, ca şi reprezentant al beneficiarului, a acţionat pentru implementarea şi 
monitorizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de 
termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură 
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urbană”, colaborând pentru aceasta cu toate părţile implicate în implementarea Proiectului finanţat 
prin POS Mediu. 

Din această  Unitate de  Management a Proiectului, Direcţia de Mediu are nominalizat un 
reprezentant. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii în Timişoara reflectată în 
calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în 
infrastructura impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru 
atingerea obiectivul „convergenţa”. 

Obiectivul specific al proiectului de termoficare din Timişoara este să propună un program 
de investiţii care să asigure conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare, 
precum şi cu obiectivele strategiilor şi politicilor naţionale energetice şi de asigurare a agentului 
termic (cum ar fi creşterea eficienţei energetice, flexibilitatea combustibililor, siguranţa alimentării 
cu căldură). 

Durata contractului este în conformitate cu Cererea de Finanţare de 38 de luni, începând cu 
data semnării prezentului contract, respectiv până la data de 31.12.2013 

Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, este de 255.196.884 lei. 
Componentele proiectului: componenta 1 – Retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte, CAF2 
şi CAF4, în CET Centru, componenta 2 – Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 si 
CAE3 (IMA6) în CET Sud, componenta 3 – instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud, 
componenta 4 – Reabilitarea pompelor de transport din CET Centru şi CET Sud, componenta 5 – 
Asistenţa tehnică, conştientizarea publică şi supervizare 

La data de 30.12.2012 progresul fizic în cadrul contractului era de 52%.   
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 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. 

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 2012 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- participarea la întâlnirile de management a proiectului; 
- aderarea la Clubului Primarilor din România şi la Platforma Naţională de Dialog,  lansată de Asociaţia 
Oraşe Energie  din România şi alegerea Primarului Municipiului Timişoara, în calitate de Ambasador al 
Clubului Primarilor din România; 
- Participarea în data de 26.04.2012 la Arad, la Târgul Internaţional pentru energie în triunghiul de 
frontieră România, Ungaria şi Serbia; 
- Participarea la întâlnirea „Local Energy Leadership contractors”, care a avut loc în data de 28 
Iunie 2012 la Bruxelles, la Agenţia Europeană pentru Competitivitate şi Inovare.  
- Organizarea CONURBAŢIEI TIMIŞOARA – formată din 17 autorităţi publice locale din Polul de 
creştere Timişoara şi Judeţul Timiş: Timişoara, Bucovăţ, Cărpiniş, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa,  
Giarmata, Ghiroda, Giroc, Jimbolia, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Peciu Nou, Remetea Mare, 
Sânandrei, Sânmihaiu Român şi Şag. 
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- Organizarea de instruiri ale  echipei de proiect din fiecare localitate şi întâlniri de lucru cu 
reprezentanţii autorităţilor publice angrenate în proiect; 
- Elaborarea Inventarului de bază al emisiilor (Baseline Emission Inventory) pentru un număr de 15 
localităţi din Conurbaţia Timişoara; 
- participarea la Workshop-ul de Întărire a Capacităţii – „Dezvoltarea PAED şi Perspective pentru 
Contractele de Performanţă Energetică”, desfăşurat la Miercurea Ciuc, Judeţul Harghita, în zilele de 
6 şi 7 Noiembrie 2012; 
- Organizarea unui număr de 5 forumuri locale pentru energie: Jimbolia, Şag, Ghiroda, Moşniţa 
Nouă şi Dumbrăviţa; 
- Activităţi de management 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. Reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie 
publică “Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara” – proiect co-
finanţat de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, în cadrul Subprogramului 
„Clădire educaţională  multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara”, derulat în cadrul 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii 
în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice – activitate realizată în perioada Septembrie – 
Noiembrie 2012. 
4. Contribuţia la realizarea străzii pietonale Mărăşti, prin montarea  unui mobilier urban de 
calitate superioară, din materiale durabile - bănci, jardiniere şi coşuri stradale care, să asigure  un  
ansamblu unitar zonei. În urma colaborării cu Societatea Comercială „CONTINENTAL 
AUTOMOTIVE PRODUCTS” S.R.L. Timişoara, care a asigurat mobilierul urban printr-o donaţie 
în valoare totală de 25.333,20 Euro, s-au montat un număr de 25 de bănci stradale, 15 coşuri şi 50 
de jardiniere, între cele două insttuţii fiind perfectat un contract de donaţie.  
 
        

COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
 
COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ  este subordonat Serviciului Avize Mediu 

Urban şi are prevăzut în structura sa un număr de 11 angajaţi, personal contractual (1 post vacant);  
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 10 angajaţi 

personal contractual, după cum urmează: un inspector de specialitate – Inginer zootehnist, un 
referent şi 8 îngrijitori. Un post de inspector de specialitate, de medic veterinar este vacant ca 
urmare a demisiei.  

Datorită complexităţii activităţii şi deficitului de personal, activitatea în cadrul 
Compartimentului Grădina Zoologică a fost şi este susţinută şi de către  funcţionari publici din 
cadrul Direcţiei de Mediu, în principal în activitatea administrativă şi de elaborare a documentelor. 

Compartimentul Grădina Zoologică este coordonat de Domnul Adrian – Amedeo BERE – 
SEMEREDI – Şef Serviciu Avize Mediu Urban. 

 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI GRĂDINA 

ZOOLOGICĂ TIMIŞOARA: 
 Protecţia şi bunăstarea animalelor  aflate în colecţie şi conservarea biodiversităţii, în scopul 
prezentării  animalelor publicului vizitator,  derularea de programe de educaţie ecologică, de 
programe de conservare in situ şi ex situ, precum şi de programe de cercetare, specifice grădinilor 
zoologice. 
 

 
 



Cod  FP27-02,ver1 
 
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2012 
 În cursul anului 2012,  au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

SEMESTRUL I: 
1.  Activităţi de gestiune şi administrare internă specifice Grădinii Zoologice din Timişoara şi 
urmărirea derulării contractelor de prestări servicii; 
2.  Asigurarea hranei, igienei  habitatelor, supravegherea etologică şi a bunăstării  animalelor 
din colecţie;  
3. Asigurarea mentenanţei portalului Grădinii Zoologice din Timişoara – www.carpatzoo.ro şi 
www.zootimisoara.ro şi postarea de informaţii  şi noutăţi;   
4. Activităţi ecologice, de educaţie, responsabilizare şi informare a publicului vizitator: 
a)  Sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Copilului” - 01.06.2012, eveniment care a coincis cu 
sărbătorirea a 5 ani de la redeschiderea Grădinii Zoologice din Timişoara – modernizată. 
Sărbătoarea a fost susţinută prin manifestări cu caracter educaţional şi recreativ: concursuri, desene 
pe asfalt, spectacole în aer liber, în program fiind inclusă şi vizitarea gratuită cu ghid a Grădinii 
Zoologice. În cadrul acestui eveniment au participat aproximativ 2.500  de copii, însoţiţi de 
educatori, profesori şi părinţi; 
b) Începând cu data de 02.04.2012, ca parte a programului educaţional al Grădinii Zoologice, 
vizitatorii au  avut posibilitatea de a participa activ la hrănirea unor specii de animale, sub stricta 
supraveghere a personalului de  specialitate. 
c)  S-a continuat campania de susţinere şi adopţie a animalelor din colecţia Grădinii Zoologice 
din Timişoara lansată în 2011, scopul acesteia fiind unul social şi de protecţie a animalelor. În acest 
context, orice persoană fizică sau juridică poate deveni susţinător sau „părinte adoptiv”, 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. Susţinerea financiară în perioada Ianuarie – 
Iunie  2012 a fost de 2.400 de lei (S.C. „INFORM MEDIA” S.R.L. 

În perioada Ianuarie – Iunie  2012, Grădina Zoologică din Timişoara a fost vizitată de peste 
50.000 de persoane, fiind încasată suma de 110.256 lei, reprezentând contravaloarea biletelor de 
intrare. 

SEMESTRUL II: 
Grădina Zoologică din Timişoara are în prezent în colecţia sa un 44 număr de  specii şi 237 

indivizi.  Se înregistrează astfel o creştere a numărului de specii faţă de anul 2011 cu 14 noi specii şi 
38 indivizi. Acest fapt s-a datorat în primul rând  modernizării şi amenajării de noi habitate, 
naşterea de noi exemplare, cât şi activităţii de cooperare cu alte grădini zoologice partenere şi a 
unor donaţii din partea unor persoane fizice şi juridice. 

În perioada Iulie – Decembrie 2012 au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
1. Activităţi de gestiune şi administrare internă, specifice Grădinii Zoologice din Timişoara; 
reautorizarea Grădinii Zoologice din punct de vedere al  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, 
reînnoirea contractelor de prestări servicii şi utilităţi publice, urmărirea derulării contractelor de 
prestări servicii; 
2.  Asigurarea hranei, igienei  habitatelor, supravegherea etologică şi bunăstarea  animalelor din 
colecţie;  
3. Asigurarea asistenţei veterinare pentru animalele din colecţie printr-un cabinet veterinar cu 
medici veterinari de liberă practică; 
4. Asigurarea de medicamente, vaccinuri de uz veterinar  şi consumabile medicale şi 
organizarea Cabinetului veterinar şi Oficiului farmaceutic din cadrul grădinii; 
5. Finalizarea  noilor voliere pentru păuni şi fazani şi a amplasamentelor pentru căprioare şi 
cerbii lopătar  şi relocarea animalelor  în aceste amplasamente. 
6. Relocarea celor trei exemplare de leu (Panthera leo), ca urmare a finalizării documentelor 
de export şi a aprobărilor acordate de Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi a 
Ministerului Mediului din Africa de Sud, cu sprijinul şi susţinerea financiară a  Asociaţiei „VIER 
PHOTEN” România, în Rezervaţia LIONSROCK din Africa de Sud. Decizia a fost luată în vederea 
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asigurării bunăstării celor trei exemplare de feline, condiţiile de deţinere - habitat şi adăpost – 
situate în afara amplasamentului Grădinii Zoologice din Timişoara, pe terenul aparţinând Ocolului 
Silvic Timişoara, nefiind conforme şi autorizate.   
7. Preluarea de la Grădina Zoologică din Szeged, a unui exemplar de tapir (Tapirus terrestris), 
specie aflată pe lista speciilor periclitate  EEP (European Endangered Species Programme). Acest 
exemplar, extrem de atractiv şi apreciat de vizitatori, a fost introdus în habitatul special amenajat, 
din proximitatea luciului  mic de apă amenajat prin fonduri europene în anul 2011, prin Proiectul 
CARPATZOO – „Trăim în bazinul Carpaţi - Creşterea atractivităţii pentru vizitatorii din Parcul 
Zoologic din Szeged şi Grădina Zoologică din Timişoara” în parteneriat cu oraşul înfrăţit Szeged, în 
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013.  În virtutea 
aceloraşi amenajări dezvoltate în cadrul Proiectului CARPATZOO (cele două lucii de apă), colecţia 
de animale a Grădinii Zoologice a fost îmbogăţită, prin achiziţia şi acceptarea unor donaţii de 
animale, cum ar fi:  pecari (Pecari tajacu), raţe alergătoare indiene (Anas platyrhyncos domestica)-
2 indivizi, gâşte canadiene (Branta canadensis)-3 indivizi, gâşte indiene (Anser indicus)-2 indivizi, 
gâşte de Nil (Alopochen aegyptica)-2 indivizi. 
8. De asemenea, în  cursul lunii August 2012, colecţia de animale de la Grădina Zoologică s-a 
mai îmbogăţit cu un exemplar de Emu (Dromaius navaehollandiae) şi 6 exemplare de Nandu sp. 
9. Ca o recunoaştere a activităţii desfăşurate până în prezent de Grădina Zoologică din 
Timişoara,  în cursul lunii Octombrie 2012, colecţia de animale  s-a îmbogăţit cu o nouă specie -  
maimuţa macac cap de leu (Macaca silenus),  cei 2 indivizi aparţinând unei specii aflate în cadrul 
Programului EEP (European Endangered Species Programme). Pentru această specie, 
Coordonatorul Programului a avizat adăpostul şi habitatul amenajat, transferul fiind realizat doar 
după întrunirea tuturor cerinţelor de bunăstare, creştere şi protecţie a speciei. 

 
10. Activităţi ecologice, de educaţie, responsabilizare şi informare a publicului vizitator: 

În data de 09.08.2012, s-au derulat acţiuni de popularizare şi mediatizare a importanţei 
protejării şi conservării patrimoniului faunistic naţional şi regional, prilejuite de celebrarea Zilei 
Internaţionale a Grădinilor Zoologice. Prin aceste acţiuni, Grădina Zoologică din Timişoara s-a 
alăturat acestui eveniment mondial şi, pentru a atrage cât mai mulţi vizitatori, a permis accesul liber 
pe tot parcursul zilei. Pentru copii, s-au organizat activităţi distractive.  
11. S-a continuat campania de susţinere şi adopţie a animalelor din colecţia Grădinii Zoologice 
din Timişoara lansată în 2011. Susţinerea financiară în perioada Iunie – Decembrie  anului 2012 a 
fost de 1.600 de lei din partea S.C. „INFORM MEDIA” S.R.L,  2.000 lei S.C. „NETEX 
CONSULTING” S.R.L. Timişoara,  420 lei constând în vase de inox, din partea Asociaţiei „ECO 
VET”Timişoara şi 550 Euro  din partea S.C.”Danyflor” S.R.L. pentru  achiziţia a 3 exemplare de 
Pecari şi 1 exemplar de Nandu şi contravaloarea transportului Tapirului de la Parcul Zoologic din 
Szeged.  

În perioada Iulie – Decembrie  2012, Grădina Zoologică din Timişoara a fost vizitată de 
peste 50.000 de persoane, fiind încasată suma de 80.604 lei, reprezentând contravaloarea biletelor 
de intrare. 

În cursul lunilor Octombrie – Noiembrie 2012, în cadrul Grădinii Zoologice din Timişoara  
s-a desfăşurat o campanie de sondare a opiniei vizitatorilor din Grădina Zoologică din Timişoara. 
Prelucrarea rezultatelor şi răspunsurile vizitatorilor vor asigura conturarea viitoarelor activităţi în 
cadrul Grădinii Zoologice şi vor contribui la îmbunătăţirea activităţii în cursul anului 2013 şi 
satisfacerea aşteptărilor şi dorinţelor vizitatorilor în cadrul acestui obiectiv de interes local şi 
regional. 
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BIROUL GESTIUNE DEŞEURI 
COMPONENŢA BIROULUI: În cursul anului 2012, Biroul Gestiune Deşeuri a funcţionat 

cu un număr de 5 funcţionari publici de execuţie şi un şef de birou.  
Şeful Biroului Gestiune Deşeuri  a fost Doamna Marinela TOPOR. 
 
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI GESTIUNE DEŞEURI: 

A. Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul 
Timişoara, a altor planuri şi programe referitoare la deşeuri; 
B. Întocmirea şi gestionarea bazei de date în domeniul gestiunii deşeurilor; 
C. Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi 
combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; 
D. 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; 
E. Monitorizarea activităţilor de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a 
deşeurilor menajere şi asimilabile; 
F. Verificarea modul de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  
evidenţa acestora; 
G. Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la 
populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare; 
H. Organizarea de acţiuni ecologice; 
I. Participarea şi susţinerea de  programe privind educaţia ecologică a cetăţenilor, împreună cu 
diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 
J. Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici 
şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2012: 
În cursul anului 2012, funcţionarii publici din cadrul Biroului Gestiune Deşeuri şi-au 

îndeplinit atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi:  
SEMESTRUL I: 

1.  Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală. 
 S-au verificat şi recepţionat zilnic lucrările manuale şi mecanice de salubrizare stradală, 
efectuate de operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „Retim Ecologic Service” S.A., astfel: 

- măturat manual căi publice, în suprafaţă de 34.403.489 mp.; 
- măturat mecanic căi publice, în suprafaţă de 127.132.120 mp.; 
- întreţinerea căilor publice, în suprafaţă de 114.824.996 mp.; 
- spălat manual rigole (în perioada Aprilie–Iunie), în suprafaţă de 1.107.500 mp.; 
- stropit mecanic căi publice (perioada Mai – Iunie), în suprafaţă de 19.851.850 mp. 

2.   Verificarea activităţii serviciului de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, 
transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim 
special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici 
şi instituţii publice, activitate efectuată de operatorul de servicii de salubrizare S.C. „Retim Ecologic 
Service” S.A. 
 Astfel, în perioada Ianuarie – Iunie  2012, de la populaţie s-a colectat, transportat şi 
depozitat cantitatea de 29.845,1 tone  deşeuri, iar de la agenţi economici cantitatea de 8.990 tone 
deşeuri. Ca urmare a implementării sistemului de colectare duală a deşeurilor, a fost colectată o 
cantitate totală de 5.026,97 tone materiale reciclabile.  
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 Totodată au fost desfăşurate acţiuni de verificare  privind modul de precolectare a 
deşeurilor reciclabile de la asociaţii de proprietari/locatari, respectiv a modului de separare la sursă 
a deşeurilor menajere de cele reciclabile. 
4.  Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Primăvară”, desfăşurată în 
perioada 19.03. – 01.04.2011, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 4.808,6  tone deşeuri de la 
populaţie, 20,54 tone deşeuri recuperabile, din care 10,9 tone D.E.E.E–uri (deşeuri din echipamente 
electrice, electronice şi electrocasnice). 
5. Monitorizarea activităţilor 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, electronice şi electrocasnice uzate. 
 Pe parcursul semestrului, au fost efectuate verificări periodice la cele 4 puncte de colectare 
ale operatorului de servicii publice de salubrizare. 
 Prin cele 4 centre de colectare, operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „Retim 
Ecologic Service” S.A. a colectat o cantitate de  8,19 tone DEEE – uri.    
6.  Coordonarea şi monitorizarea serviciului de deszăpezire şi combatere a poleiului şi 
îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara. 
 S-au verificat şi recepţionat lucrările de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului, 
efectuate de către cei doi operatori S.C. „Retim Ecologic Service” S.A. şi S.C. „Drumuri 
Municipale Timişoara” S.A. 
7.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările 
de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. În acest sens au fost 
întocmite şi eliberate  un număr de 533 avize. 
8.  Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  
evidenţa acestora. 
 În perioada Ianuarie – Iunie 2012, au fost depuse un număr de 700 de planuri de eliminare 
a deşeurilor de către producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi 
construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, deşeuri 
vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, 
nămoluri de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 700 de planuri au fost 
vizate de Biroul Gestiune Deşeuri şi eliberate în termen către beneficiari. 
 9.        Verificare şi soluţionarea cererilor,  interpelările consilierilor locali,  sesizările consiliilor de 
cartier şi reclamaţiilor primite prin Call Center, portal sau înregistrate prin Centrul de Consiliere 
Cetăţeni, de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice biroului. 
10.    Urmărirea modului în care s-a realizat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat 
manifestaţiile  culturale şi recreative, în special  în zona Centrală, zona Pădurea Verde, Piaţa Unirii.         
11.  S-au întreprins 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 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare şi a Legii 211/2011 
privind regimul deşeurilor, pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor 
respective. 
 12.  Activităţi ecologice: În luna Martie 2012 s-a promovat acţiunea de colectare selectivă a 
deşeurilor din echipamentele electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE), în parteneriat cu 
Asociaţia Română pentru Reciclare „RoRec” — „Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la 
plimbare!”; 
 

SEMESTRUL II: 
1.         Punerea în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în municipiul Timişoara, a 
altor planuri şi programe referitoare la deşeuri. 
 În luna Noiembrie 2012, Primăria Municipiului Timişoara în parteneriat cu Asociaţia 
Română pentru Reciclare „RoRec” a lansat serviciul  gratuit de colectare a deşeurilor  electrice, 
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electronice şi electrocasnice de mari dimensiuni de la domiciliu – acţiune care se realizează în 
ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni, acestea fiind preluate de la domiciliul solicitanţilor.  
2.  Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală. 
 S-au verificat şi recepţionat zilnic lucrările manuale şi mecanice de salubrizare stradală, 
efectuate de operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „Retim Ecologic Service” S.A., astfel: 

- măturat manual căi publice, în suprafaţă de 34.443.079 mp.; 
- măturat mecanic căi publice, în suprafaţă de 142.998.586 mp.; 
- întreţinerea căilor publice, în suprafaţă de 112.799.013 mp.; 
- spălat manual rigole (în perioada Iulie – Octombrie), în suprafaţă de 917.000 mp.; 
- stropit mecanic căi publice (perioada Iulie – Octombrie), în suprafaţă de 85.762.504 mp. 

3.   Verificarea activităţii serviciului de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, 
transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim 
special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici 
şi instituţii publice, activitate efectuată de operatorul de servicii de salubrizare S.C. „Retim Ecologic 
Service” S.A. 
 Astfel, în perioada Iulie – Decembrie  2012, de la populaţie s-a colectat, transportat şi 
depozitat cantitatea de 31.560,2 tone  deşeuri, iar de la agenţi economici cantitatea de 7.661,8 tone 
deşeuri. Ca urmare a implementării sistemului de colectare duală a deşeurilor, a fost colectată o 
cantitate totală de 5.051,1 tone materiale reciclabile.  
 Totodată au fost desfăşurate acţiuni de verificare  privind modul de precolectare a 
deşeurilor reciclabile de la asociaţii de proprietari/locatari, respectiv a modului de separare la sursă 
a deşeurilor menajere de cele reciclabile. 
4.  Organizarea şi coordonarea campaniei  „Curăţenia Generală de Toamnă”, desfăşurată în 
perioada 15.10. – 28.10.2012, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3,296,58 tone reziduuri, 
20,02 tone deşeuri recuperabile, din care 1,3 tone D.E.E.E–uri. 
5. Monitorizarea activităţilor 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, electronice şi electrocasnice uzate. 
 Pe parcursul semestrului, au fost efectuate verificări periodice la cele 4 puncte de colectare 
ale operatorului de servicii publice de salubrizare. 
 Prin cele 4 centre de colectare, operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „Retim 
Ecologic Service” S.A. a colectat o cantitate de  4,08 tone DEEE – uri.    
6.  Coordonarea şi monitorizarea serviciului de deszăpezire şi combatere a poleiului şi 
îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara. 
 S-au verificat şi recepţionat lucrările de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului, 
efectuate de către cei doi operatori S.C. „Retim Ecologic Service” S.A. şi S.C. „Drumuri 
Municipale Timişoara” S.A. 
7.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările 
de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. În acest sens au fost 
întocmite şi eliberate  un număr de 484 avize. 
8.  Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  
evidenţa acestora. 
 În cursului semestrului II al anului 2012, au fost depuse un număr de 47 de planuri de 
eliminare a deşeurilor de către producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri 
şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, deşeuri 
vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, 
nămoluri de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 47 de planuri au fost 
vizate de Biroul Gestiune Deşeuri şi eliberate în termen către beneficiari. 
 9.        Verificare şi soluţionarea cererilor,  interpelările consilierilor locali,  sesizările consiliilor de 
cartier şi reclamaţiilor primite prin Call Center, portal sau înregistrate prin Centrul de Consiliere 
Cetăţeni, de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice biroului. 
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10.     Urmărirea modului în care s-a realizat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat 
următoarele manifestări: Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Ziua Timişoarei, Ruga Bănăţeană, 
precum şi pentru toate manifestaţiile care s-au desfăşurat în zona Centrală, zona Pădurea Verde, 
Piaţa Unirii şi Stadionul Dan Păltinişan.         
11.  S-au întreprins 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 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare şi a Legii 211/2011 
privind regimul deşeurilor, pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor 
respective. 
 12.  Activităţi ecologice: 

În luna Octombrie 2012 s-a promovat acţiunea de colectare selectivă a deşeurilor din 
echipamentele electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE) în parteneriat cu Asociaţia Română 
pentru Reciclare „RoRec” — „Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la plimbare!”;  

În data de 29 Septembrie 2012 a avut loc Campania naţională „Let's Do It! Romania”, 
proiect care îşi propune să responsabilizeze autorităţile şi cetăţenii în ceea ce priveşte gestiunea 
corectă a deşeurilor şi aplicarea legislaţiei în domeniu. Ajunsă la cea de-a patra ediţie, evenimentul 
a mobilizat în 29 Septembrie 230  de voluntari  în demersul de a transforma Timişoara într-un oraş 
mai curat. Au fost colectaţi 715  saci cu deşeuri din zona  Pădurii, zona de intravilan cuprinsă între 
Strada Legumiculturii şi Strada Recoltei, precum şi zona situată de-a lungul străzilor Centura şi 
Grigore Alexandrescu, de-o parte şi de alta a Căii Torontalului.  

În cadrul acestui eveniment, a continuat colaborarea dintre Direcţia de Mediu şi 
Penitenciarul Timişoara, funcţionarii publici din cadrul direcţiei participând alături de un 
detaşament de 50 de persoane lipsite de libertate şi personal din cadrul acestei instituţii, în vederea  
ecologizării Zonei Perdelei Forestiere de Protecţie situate între Calea Torontalului şi zona Ovidiu 
Balea. 

 
 
 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2013 LA NIVELUL SERVICIULUI AVIZE 
MEDIU URBAN: 
1. Protejarea spaţiilor verzi prin reglementări, avizări şi controale specifice, cu prioritate a  

lucrărilor/investiţiilor de pe raza municipiului Timişoara care, prin natura lor, contribuie la o 
diminuare a calităţii factorilor de mediu urban; 

2. Îmbunătăţirea calităţii domeniului public şi a calităţii aerului prin monitorizarea organizărilor de 
şantier şi a ocupării domeniului public; 

3. Managementul populaţiei canine prin asigurarea măsurilor de protecţie şi bunăstare a 
animalelor, implementarea programului de identificare a animalelor de companie şi a sterilizării 
animalelor de companie fără stăpâni; 

4. Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin igienizarea şi salubrizarea unor spaţii publice din 
municipiul Timişoara pentru  refacerea lor peisagistică; 

5. Asigurarea unui serviciu public de salubritate de calitate pentru persoanele  fizice şi juridice; 
6. Creşterea gradului de colectare a deşeurilor reciclabile de la populaţie prin activităţi de  

informare, conştientizare şi verificări ale modului de coletare a deşeurilor la populaţie şi 
activităţii operatorului de salubrizare; 

7. Îmbunătăţirea cadrului reglementativ local privind mediul urban; 
8. Educaţia cetăţenilor în spiritul protejării mediului urban şi responsabilizării privind impactul  lor 

asupra calităţii factorilor de mediu; 
9. Realizarea unor materiale informative: broşuri, pliante şi afişe în domeniile: eficienţei 

energetice, a managementului populaţiei canine, gestiunii corecte a deşeurilor de către populaţie 
şi promovarea colecţiei de animale de la Grădina Zoologică din Timişoara; 



Cod  FP27-02,ver1 
 
 

10. Îmbogăţirea colecţiei de animale la Grădina Zoologică din Timişoara şi asigurarea îndeplinirii  
scopului acesteia: de educare, informare a vizitatorilor,  conservare in situ şi ex situ şi de  
cercetare;  

11. Angrenarea Grădinii Zoologice din Timişoara în structurile asociative europene, prin înscrierea 
Grădinii Zoologice din Timişoara în EAZA – European Association of Zoos and Aquaria şi 
aderarea la sistemul de gestiune al colecţiei de animale ISIS – The International Species 
Information System; 

12. Demararea investiţiei publice “Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică 
Timişoara” – proiect co-finanţat de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului şi Pădurilor; 

13. Organizarea ZILELOR ENERGIEI 2013, în perioada 24-28 Iunie 2013; 
 

II.  SERVICIUL SPAŢII VERZI  
     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 Doamna Diana - Mihaela NICA, inginer horticol.  
În cursul anului 2012, în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost 

ocupată de 9 funcţionari publici.  
 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI SPAŢII VERZI:  
Serviciul Spaţii Verzi are ca obiect principal de activitate:  

1. Propunerea de măsuri pentru soluţionarea  problemelor care survin în spaţiile verzi;  
2. Urmărirea respectării normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi de către 
persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului;  
3. Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de 
încălcare a legislaţiei în domeniul spaţiilor verzi prin consilierii de specialitate, împuterniciţi în 
acest sens şi urmărirea punerii 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;  
4. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii 
verzi analizând situaţiile în teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor;  
5. Elaborarea strategiei municipale de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung;  
6.  Organizarea, coordonarea, verificarea şi recepţia lucrărilor efectuate în spaţiile verzi ale 
municipiului Timişoara de către societăţile comerciale prestatoare de servicii publice, în 
conformitate cu contractele încheiate. 
7. Verificarea, în vederea depistării deficienţelor, a activităţilor din spaţiile verzi şi intervenţia 
prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora, prin operatorii de servicii.  
8. Realizarea de studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate şi 
înfiinţarea unor zone verzi tematice;  
9.  Propuneri privind  reproiectarea zonelor verzi din cartierele de locuit;  
10.    Promovarea şi susţinerea unor programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse 
organizaţii, asociaţii sau instituţii;  
11. Intensificarea colaborării cu preşedinţii Consiliilor Consultative de Cartier pe problemele 
specifice serviciului şi asigurarea unei  comunicări eficiente; 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2012: 
În cursul anului 2012 funcţionarii publici din cadrul Serviciului Spaţii Verzi au desfăşurat 

următoarele activităţi:  
SEMESTRUL I: 

1. Coordonarea, verificarea şi recepţionarea lucrărilor 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., după cum urmează:  

În semestrul I al anului 2012 s-au executat lucrări în valoare de 9.584.265,86 lei:  
- S-au efectuat plantări pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 
următoarele categorii de material dendrofloricol:  

    1.374 bucăţi arbori; 
    7.255 bucăţi arbuşti foioşi şi răşinoşi; 
  83.181 bucăţi gard viu; 
    1.461 bucăţi trandafiri;  
    3.764 bucăţi plante perene; 
195.220 bucăţi flori anuale. 

- S-au efectuat lucrări de gazonare pe o suprafaţă de 11.674 mp. pe Bulevardul  Eroilor, str. 
Alexandru Odobescu, Bulevardul Vasile Pârvan, str. Cluj,  str. Filipescu, Parc Scudier, etc.;  
- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de aproximativ 
4.691.100 mp. în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale;  
- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă de 8.400 mp. şi  156 
bucăţi figuri izolate;  
- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 11.604 bucăţi arbori şi arbuşti, s-au defrişat 603 bucăţi  
arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras 239 bucăţi cioate;  
- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golire coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe 
o suprafaţă de 19.617.300 mp.;  
- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 5.668.500 mp;  
- S-au curăţat 453.700 mp.  de zăpadă şi 71.700 mp. gheaţă;  
- A fost înlăturată zăpada de pe o lungime totală de 37.427 ml. garduri vii; 
- S-au udat în total 35.271 bucăţi arbori, arbuşti şi conifere, 18.128 ml. gard viu, 31.100 mp. cu 
plante floricole, 106.350 mp. cu suprafeţe gazonate;  
- S-au amplasat 50 de coşuri pe Splaiul Nicolae Titulescu, str. Pompiliu Ştefu, Doina, Parc Giroc, 
etc.;  
- În vederea întreţinerii zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 37.000 mp; ;  
- S-au efectuat lucrări de curăţat teren de frunze, crengi şi resturi vegetale pe o suprafaţă de 940.000 
mp.;  

- Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului 
urban  din parcuri şi scuaruri; 

 

2. Modernizarea Parcului Rozelor cu o suprafaţă de 2,2 hectare, valoarea finală a proiectului 
fiind de  5.057.782,66 lei inclusiv TVA. 

Acest proiect a fost realizat cu finanţare europeană nerambursabilă, conform cerinţelor 
Programului Operaţional Regional - Axa prioritară 1 „Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Oraşelor – 
Poli Urbani de Creştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 „Planuri Integrate de Dezvoltare 
Urbană”. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie valorificarea patrimoniului verde protejat de 
interes turistic, din zona centrală a oraşului, respectiv Parcul Rozelor, în vederea intensificării 
turismului în Municipiul Timişoara, ca factor stimulativ pentru creşterea economică şi dezvoltarea 
durabilă a municipiului. 

Obiectivul specific al proiectului vizează modernizarea Parcului Rozelor prin instalarea unui 
sistem de irigare computerizat, refacerea aleilor distruse datorită creşterii rădăcinilor arborilor, 
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refacerea colecţiei de soiuri de trandafiri, montarea de corpuri de iluminat fotovoltaice. Perioada de 
implementare a proiectului a fost de 11 luni: 07.05.2011 – 06.04.2012. 

În acest sens, prin activităţile de modernizare a Parcului Rozelor prevăzute în proiect au 
rezultat: 
-  Suprafaţă totală alei modernizate: 6.829 mp., din care: 5.300 mp. alei modernizate şi 1.529 mp. 

alei noi: 3.797 mp. alei noi din piatră naturală; 1.531 mp. alei cu pavele din beton şi 1.501 mp. 
alei accidental carosabile modernizate; 

- Suprafaţă gazonată 11.071 mp.; 
- Grup sanitar modernizat; 
- Suprafaţă rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi 75 mp.; 
- Împrejmuire gard 480 ml.; 
- Postamente statui şi vaze 12 bucăţi; 
- Sistem de iluminat format din 68 stâlpi de iluminat fotovoltaici; 
- Sistem de irigare şi o staţie de pompare; 
- S-au montat 12 pergole, 77 bănci, 35 coşuri de gunoi; 
- S-au plantat  428 arbori şi arbuşti; 
- Au fost plantaţi 9.024 trandafiri din 900 de soiuri rezultând un total de 11.985 de trandafiri. 

 

3. Reamenajarea şi modernizarea Parcul Copiilor „Ion Creangă”, cu o suprafaţă totală de 6,6 
hectare, valoarea totală a lucrărilor fiind de 9.834.843,95 lei fără T.V.A.  
 

   Suprafaţa totală amenajată a aleilor a fost de 6.685,5 mp.  
Au fost amenajate zone de joacă, cum ar fi: Visul zborului, Muntele fermecat, Ţara piticilor, 

Ţara uriaşilor, Ţara indienilor, Leagănul cerului, Câmpia neastâmpăraţilor, Fântâna din poveşti, etc.  
A fost   reamenajat teatrul în aer liber şi s-au reabilitat 6.685,50 mp de alei,  a fost construit 

sediul administrativ, o clădire pentru recreere şi două toalete şi a fost instalat un sistem de irigat. De 
asemenea, în cadrul proiectului a fost realizată o reţea de canalizare, sistemul de iluminat, două 
fântâni arteziene şi au fost montate 155 bucăţi bănci şi 55 coşuri pentru gunoi. Suprafaţa gazonată 
se întinde pe o suprafaţă de 46.048,39 mp.  

S-au plantat 79 arbori din speciile Fagus sylvatica, Betula pendula, Quercus sp., 
Liquidambar styraciflua, Gingko biloba, Ulmus hollandica, Magnolia sp., etc;  1.763 arbuşti din 
speciile Forsythia sp., Buxus sempervirens, Philadelphus, Ligustrum, etc. şi 6.265 plante anuale şi 
perene (Lavandula sp., Origanum sp., Cortaderia, Ocimum sp.). 
 

4. În cursul anului 2012, au demarat procedurile pentru achiziţii publice pentru atribuirea 
contractelor de servicii privind întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de 
irigare de pe domeniul public din zona centrală, I, II, III şi a contractelor de servicii privind tăierea 
de corecţie, elagarea şi defrişarea arborilor din zona centrală, I, II şi III din municipiul Timişoara 
 

5. Au avut loc acţiuni de informare şi educaţie ecologică cu elevii din unităţi de învăţământ de 
la:  Centrul Şcolar pentru Educatie Incluzivă Paul Popescu Neveanu Timişoara, Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 16, Liceul Sportiv  Banatul, Şcoala cu clasele I-IV William Shakespeare, Colegiul Tehnic 
Azur Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 26, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara, 
Colegiu Tehnic (MIU), Liceul Teoretic C. D. Loga. S-a participat la proiectul naţional „Grădina 
Verde” organizat de către Grădiniţa cu program prelungit nr.14; 

 
         

6. În perioada 22-26 mai 2012, cu ocazia finalizării lucrărilor de reamenajare a Parcului 
Rozelor şi a celebrării Zilei Europene a Parcurilor, s-a organizat „Sărbătoarea Rozelor”, la care au 
participat copii/elevi din unităţi de învăţământ din municipiu.  
 
7. În perioada 1-8 Iunie 2012, cu ocazia finalizării lucrărilor privind reamenjarea şi 
modernizarea Parcului Copiilor „Ion Creangă” au fost organizate o serie de activităţi la care au 
participat copii din unităţile de învăţământ din municipiu.  
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8. A fost promovată şi aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 62/30.03.2012; „Strategia 
dezvoltării spaţiilor verzi a municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1” . 
9. S-au verificat sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
spaţii verzi analizând situaţiile în teren şi s-au soluţionat 851 sesizări de la cetăţeni, persoane fizice 
şi juridice privind identificarea terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, repartizare de 
mobilier urban la asociaţii de proprietari, repartizare material dendrologic, amenajare zone verzi, 
montare gard metalic pentru protecţia zonelor verzi, depozitări de resturi vegetale, amenajarea 
parcărilor ecologice, refacerea zonelor verzi, montat mobilier urban şi scoaterea rădăcinilor unor 
arbori. 
10. 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 72 somaţii/invitaţii. 
  

SEMESTRUL II: 
1. Coordonarea, verificarea şi recepţionarea lucrărilor 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., după cum urmează:  

În semestrul II al anului 2012, s-au executat lucrări în valoare de 6.356.805,95 lei: 
-  S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 
următoarele categorii de material dendrofloricol: 127 bucăţi arbori, 67 bucăţi arbuşti foioşi şi 
răşinoşi, 3.629 bucăţi gard viu, 47 bucăţi trandafiri şi 126 bucăţi plante perene, 52.570 bucăţi flori 
anuale, 75.810 bucăţi flori bienale, 12.000 bulbi de lalele. 
- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 127  bucăţi  
arbori în următoarele locaţii: Parcul Carmen Sylva, str. C. Brâncoveanu, Bulevardul Tinereţii, str. I. 
Cristoreanu, str. Traian Lalescu, str. Detunata, faleza Bega, Calea Circumvalaţiunii, Parcul Cetăţii,  
etc;  
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 67 bucăţi arbuşti foioşi şi 
răşinoşi pe: Bulevardul Vasile Pârvan, str. Detunata, str. William Shakespeare, Complex 
Studenţesc,   etc. 
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 3.629 bucăţi gard viu: str. 
Lalescu, Complex Studenţesc, Bulevardul Vasile Pîrvan, Parc Giroc, Calea Bogdăneştilor, etc. 
- S-au plantat / repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 47 bucăţi trandafiri pe Bulevardul 
Take Ionescu, Complex Studenţesc;  
- S-au plantat 52.570 bucăţi flori anuale în: Grădina Botanică, Operă, Parcul Scudier, etc;  
- S-au plantat 75.810 bucăţi flori bienale în Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii, Parcul Scudier, Centrul 
Civic, Bulevardul Revoluţiei din 1989, Parcul Alpinet, Cimitirul Eroilor, Piaţa Traian,  scuar 
Eftimie Murgu, Grădina Botanică;  
- S-au plantat 12.000 bulbi lalele şi 126 plante perene în Piaţa Victoriei, Capitol, Grădina Botanică, 
etc. 
- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 11.025 mp, pe Bulevardul Take Ionescu, 
Bulevardul Vasile Pârvan, etc.  
- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de 4.094.000 mp. în 
parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale;  
- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă 808.000 mp. şi 
1.006  bucăţi figuri izolate;  
- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 3.706 bucăţi  arbori şi arbuşti, s-au defrişat 881 bucăţi  
arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras manual 10 bucăţi cioate; 
- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe o 
suprafaţă de 20.791.200 mp.;  
- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă de 6.830.100  mp.; 
- S-au curăţat 205.850 mp.  de zăpadă şi 341.000 mp. gheaţă;  
- A fost înlăturată zăpada de pe o lungime totală de 18.063 ml. garduri vii; 
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OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL  2013 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII 
VERZI: 
1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor verzi  din municipiul Timişoara prin plantarea de 

material dendrologic corespunzător pe arterele de circulaţie, scuaruri, parcuri şi cvartale de 
locuinţe şi asigurarea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice 
pentru amenajarea spaţiilor verzi;  

2. Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice Giroc); 
3. Modernizarea Parcului Alpinet şi modernizarea Parcului Justiţiei, prin Programul Operaţional  

Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani 
de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
subdomeniul „Poli de creştere”;  

4. Efectuarea lucrărilor pentru reamenajarea şi modernizarea Grădinii Botanice (Parcul Botanic); 
5. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea 

suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor;  
6. Îmbunătăţirea calităţii  mobilierului urban  de pe spaţiile verzi; 
7. Îmbunătăţirea cadrului reglementativ local privind spaţiile verzi ale municipiului Timişoara şi 

ocrotirea unor arbori cu valoare decorativă deosebită aflaţi în perimetrul Municipiului 
Timişoara;  

8. Realizarea unor Studii de Fezabilitate/ DALI pentru reamenajarea şi modernizarea unor parcuri, 
şi scuaruri de pe raza municipiului Timişoara pentru: modernizare Parcul Cetăţii (Civic), Parcul 
Scudier (Central), modernizare Parcul Petöfi;  

9. Acţiuni permanente de educaţie ecologică şi conştientizare a societăţii civile din municipiul 
Timişoara privind spaţile verzi; 

10. Întocmirea Registrului de spaţii verzi conform Legii nr. 24/2007 şi aplicarea  unui sistem 
informatic privind gestiunea lucrărilor în spaţiile verzi ale municipiului Timişoara; 

 
III. 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 Administrare Mediu este Domnul  Călin - Victor FIAT, biolog.  
 

  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI ADMINISTRARE MEDIU: 
A. Coordonarea activităţii de combatere a vectorilor şi dăunătorilor de pe raza municipiului 
Timişoara prin lucrări de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare; 
B. Coordonarea serviciilor de întreţinere, reparaţii şi refacere a locurilor de joacă şi a 
canisitelor, la sud şi la nord de Canalul Bega; 
C. Coordonarea serviciilor de întreţinere şi refacere zone verzi ca parcări ecologice în 
municipiul Timişoara; 
D.    Monitorizare, evaluare şi măsuri privind calitatea aerului în municipiul Timişoara; 
E.    Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  
F.    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; 
G. 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; 
H. Coordonarea activităţilor de întreţinere, amenajare, pază şi protecţie a perdelei forestiere a 
municipiului Timişoara; 
I. Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice deţinute 
în proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara; 
J. Coordonarea activităţilor de conştientizare a societăţii civile prin acţiuni de educaţie 
ecologică; 
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K. Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor de cercetare ştiinţifică în domeniul 
administrării şi  protecţiei mediului; 
L. Verificarea şi soluţionarea în termen a solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la 
cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de administrare  
mediu; 
  

 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2012: 
         În cursul anului 2012, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Administrare Mediu au 
desfăşurat următoarele activităţi: 
  

 SEMESTRUL I: 
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, după cum urmează:     
a)    Dezinsecţia pe domeniul public al municipiului Timişoara cu mijloace terestre, prin 
tratamente efectuate în perioadele cu cea mai intensă activitate a insectelor (seara târziu şi dimineaţa 
devreme). Au fost verificate şi soluţionate solicitările formulate cu privire la: prezenţa unor purici în 
subsolurile blocurilor (în general datorită animalelor de companie), a viespilor, căpuşelor, 
păduchilor, furnicilor şi ţânţarilor în instituţii de învăţământ, subsolurile blocurilor, parcuri  şi locuri 
de joacă.  Frecvenţa precipitaţiilor a condus la necesitatea repetării mai multor tratamente de 
dezinsecţie în zonele Ronaţ, Fratelia, Elisabetin, Kuncz, Cetate, Circumvalaţiunii, Aradului, 
Girocului şi Freidorf. 
b)  Dezinsecţia domeniului public al municipiului Timişoara, prin mijloace aeriene, în 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 – în special pentru combaterea  muştelor; 
- 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.  
c)  Delarvizarea pe domeniul public al municipiului Timişoara (malurile Canalului Bega, canale 
colectoare, bălţi) 
d)  Deratizarea pe domeniul public al municipiului Timişoara 
         Suprafaţa Municipiului Timişoara a fost împărţită pe zone şi sectoare după cum urmează: 
zona I : la nord de canalul Bega – 6 sectoare, zona II : la sud de canalul Bega – 6  sectoare şi  zona 
centrală. 
e)    Deratizarea la unităţile de învăţământ şi clădiri publice din municipiul Timişoara (şcoli, 
grădiniţe, Cantina de ajutor social, sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă 
Socială a Municiului Timişoara) 
f)     Dezinsecţia la unităţile de învăţământ şi clădiri publice din municipiul Timişoara (şcoli, 
grădiniţe, Cantina de ajutor social, sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă 
Socială, Poliţia Locală). 
 Lucrările s-au realizat etapizat, prin identificarea zonelor de circulaţie a insectelor, după care 
s-a trecut la efectuarea propriu-zisă a operaţiunii. 
g)      Dezinfecţia: 
- la unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara în interiorul unităţilor de învăţământ; 
dezinfecţie săptămânală;  
- dezinfecţia mijloacelor de transport şi spaţii tranzit la Poliţia Locală. 
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. 
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Tratamentele fitosanitare au fost executate în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi 
Pădurea Verde, după o monitorizare prealabilă şi ţinând cont de recomandările specialiştilor de la 
U.S.A.B., conform contractului încheiat cu S.C. „Deraton” S.R.L., de avertizările Unităţii 
Fitosanitare Timiş, solicitări şi sesizări din partea cetăţenilor. 
 În urma monitorizărilor efectuate şi la semnalele cetăţenilor, au fost depistate locaţiile cu 
grad ridicat de invadare a ambroziei pe domeniul public şi s-a întocmit o hartă cu zonele problemă. 
Astfel, în cartierele: Freidorf, Lunei, Ronaţ, Torontalului, Bucovina, Plopi, Calea Buziaşului – 
Ciarda Roşie, Soarelui, Fratelia, Odobescu, Dâmboviţa, Blaşcovici, s-au înregistrat în semestrul I al 
anului 2012 numeroase străzi invadate de ambrozie, în proporţie de până la 60% din totalul 
vegetaţiei.  
i) Monitorizarea vectorilor  pe domeniul public al municipiului Timişoara 

Pe întregul parcurs al anului 2012 s-a  monitorizat gradul de infestare cu rozătoare  şi gradul 
de infestare cu insecte, prin  utilizarea a 30 de staţii de monitorizare. 

De asemenea, în  activitatea curentă a serviciului, cu precădere în semestrul I al anului 2012 
s-au monitorizat zonele cu ape stagnante. Monitorizarea gradului de infestare fitosanitară s-a 
realizat cu frecvenţă decadală, în zonele cu vegetaţie abundentă. 
j) Combaterea bolilor şi dăunătorilor:  

Cele mai des întâlnite boli la plantele aflate în parcurile şi aliniamentele stradale ale 
Timişoarei au fost cele apărute la nivelul suprafeţei foliare a plantelor, cum ar fi: rugina, făinarea, 
pătarea neagră, pătarea cafenie, antracnoza, înroşirea si căderea acelor de răşinoase cauzate de o 
ciupercă la nivelul acelor, etc. Dintre dăunătorii frecvent întâlniţi la plantele din oraş s-au întâlnit: 
păduchii lânoşi, păduchii ţestoşi, afidele, cicadele, acarienii, păduchii galicoli, molia minieră a 
castanului, etc. 

Au fost executate lucrări pentru combaterea răspândirii pe teritoriul municipiului a plantelor 
invazive şi cu caracter alergen. Atenţie deosebită a fost acordată ambroziei (Ambrosia 
artemisifolia), o plantă anuală perenă, prezentă în grădini, în culturile de cereale şi de floarea 
soarelui, respectiv în zonele lăsate în paragină.  
  Sintetizate, lucrările de deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare, pe semestru I se prezintă astfel: 
 

Activitatea prestată Semestrul I 
(lei) 

Suprafaţă 
(mii mp) 

Delarvizare 5.700,00 676,00 
Deratizarea domeniului public 1.459.128,97 28.791,70 
Dezinsectia domeniului public 8.114,57 131,17 
Deratizarea unităţilor de învăţământ 9.698,28 184,33 
Dezinsecţia  unităţilor de învăţământ 347.333,40 5.398,10 
Dezinfecţia  unităţilor de învăţământ 1.446,45 23,57 
Tratamente fitosanitare şi fitoierbicidare 250.515,94 6.469,07 

Total 2.081.937,61 41.673,94 
 
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 în 
incinta grădiniţelor şi şcolilor.  

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

Lucrările de refacere, întreţinere şi modernizare a locurilor de joacă situate în partea de sud 
faţă de Canalul Bega, au fost executate de către S.C. „Drufec Cons CF” S.R.L. Valoarea necesară 
derulării acestor lucrări pentru semestrul I al anului 2012 a fost de 539.996 lei, reprezentând: 
- lucrări de reamenajare a locului de joacă situat pe str. Electronicii;  
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- lucrări de reparaţii planificate şi neplanificate ca urmare a vandalizărilor sau sesizărilor 
cetăţenilor, inclusiv întreţinere la un număr de 35 locuri de joacă. 

 

       
 

Lucrările de refacere, întreţinere şi modernizare a locurilor de joacă situate în partea de nord 
faţă de canalul Bega au fost executate de către S.C. „Bindalim” S.R.L. Valoarea acestor lucrări 
pentru semestrul I al anului 2012 a fost de 479.923 lei, reprezentând: 
- cheltuieli pentru reamenajarea unui loc de joacă amplasat la Grădiniţa PP 36; 
- înlocuirea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate, la un număr de 3 de locuri de joacă situate la grădiniţe şi şcoli, cu echipamente moderne 
şi mult mai fiabile; 
- amplasarea de echipamente de fitness în perimetrul locului de joacă situat în Piaţa Consiliul 
Europei; 
- executarea lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor sau 
sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la un număr de 35 locuri de joacă. 
 

C.     Coordonarea lucrărilor de întreţinere şi refacere a zonelor verzi  deteriorate în parcări 
ecologice 

În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, art. 70, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate 
şi să adopte măsuri pentru întreţinerea acestora. 

Acordul  Cadru nr.109/18.08.2009 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. 
„Cruzeiros” S.R.L. şi finalizat în 18.08.2012, privind serviciile de întreţinere şi refacere zone verzi 
– parcări ecologice, a contribuit la refacerea de zone deteriorate ca parcare ecologică în mai multe 
locaţii. Numărul total al locurilor de parcare amenajate în semestrul I al anului 2012 a fost de 726, 
iar suprafaţa totală de zonă verde amenajată 16.638 mp. 
          

D.        Monitorizarea calităţii aerului înconjurător: 
Atmosfera este veriga iniţială în lanţul de poluare a mediului natural şi a componentelor lui. 

De aceea, este foarte importantă monitorizarea calităţii aerului înconjurător, aprecierea corectă a 
stării actuale a atmosferei, evaluarea obiectivă a condiţiilor posibile de poluare şi luarea măsurilor şi 
acţiunilor concrete de diminuare a emisiilor de poluanţi în atmosferă. 

Astfel, în contextul angajamentelor asumate la nivel european, România trebuie să respecte 
Directivele 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător, transpuse în legislaţia naţională prin 
Legea nr. 104/15 Iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Pe parcursul anului 2012, staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului de tip trafic, 
amplasate pe Calea Şagului (TM1) şi pe Calea Aradului (TM5), au înregistrat un număr total de 38 
de depăşiri la indicatorul pulberi în suspensie PM10 (limita impusă de Legea nr. 104/2011 este de 
35 depăşiri/an), ceea ce reprezintă o scădere substanţială faţă de anul 2011 cu aprox. 70%. 

Staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului de tip trafic, amplasate pe Calea Şagului 
(TM1) şi pe Calea Aradului (TM5), au înregistrat un număr total de 33 de depăşiri la indicatorul 
pulberi în suspensie PM10. 

Situaţia numărului de depăşiri la indicatorul PM10 determinat gravimetric, înregistrate şi 
validate pe parcursul anilor 2010, 2011 şi 2012 este prezentată în tabelul şi graficul următor: 

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean 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”. Acest 
Program integrat a fost asumat de toate autorităţile locale implicate, cu scopul de a urmări modul de 
realizare a măsurilor propuse în acest program şi reactualizarea acestuia, funcţie de progres, în 
vederea diminuării emisiilor de pulberi în suspensie şi sedimentabile pe raza municipiului 
Timişoara. 
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Lunar s-a realizat o evaluare a calităţii aerului în cadrul comisiei constituite la nivelul 
Prefecturii Judeţului Timiş – comisie constituită din reprezentanţi desemnaţi din cadrul serviciilor 
deconcentrate şi autorităţilor publice locale implicate în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii 
Aerului. 

La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara s-a constituit, la începutul anului 2011, o 
structură organizatorică funcţională, formată dintr-o echipă operativă de monitorizare şi evaluare a 
calităţii aerului, în componenţa căreia au făcut parte reprezentanţi ai Primăriei Municipiului 
Timişoara, din cadrul Direcţiei de Mediu şi Direcţiei Tehnice, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, 
Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiş, Poliţiei Rutiere, Registrului Auto Român 
şi Poliţiei Locale Timişoara. 

Activitatea echipei operative de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului a continuat pe tot 
parcursul anului 2012, după un program bine stabilit, cu următoarele activităţi: 
- Controlul activităţilor de şantier pentru lucrări publice sau private, verificându-se un număr de 13 
şantiere şi 29 societăţi comerciale; 
- Monitorizarea traficului auto din principalele intersecţii din municipiu. 

S-a completat  ,,Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara” 
prin completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
43/24.02.2009  şi introducerea unui nou capitol nr.5 referitor la controlul prafului şi emisiilor din 
construcţii şi demolări, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
157/24.04.2012. 

Situaţia numărului de sesizări în  anii 2010 - 2012 în ceea ce priveşte calitatea aerului, se 
prezintă astfel: anul 2010 – 25 sesizări, anul 2011 – 24 sesizări, anul 2012 – 49 sesizări. 

S-a răspuns la propunerile şi solicitările Consiliilor Consultative de  Cartier din zonele 
Iosefin - Dâmboviţa, Fabric – UMT - Modern, Campus Universitar - Medicinei, Tipografilor, 
Freidorf - Zona Polonă, Calea Aradului, Circumvalaţiunii - Torontalului, Steaua – Fratelia, 
Blaşcovici, la solicitările şi sesizările adresate Primăriei Municipiului Timişoara prin intermediul 
publicaţiei Monitorul Primăriei, precum şi la interpelările la şedinţele în plen ale Consiliului Local.  
 

E.  Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii – activitatea a demarat în primul 
semestru al anului 2012 şi finalizat în al doilea semestru al anului 2012. 
 

F.      Activităţi specifice pieţelor 
1.  Pentru derularea în condiţii optime a activităţilor, consilieri din cadrul Serviciului 
Administrare Mediu, au efectuat verificări în pieţele ce aparţin Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara şi în pieţele private, privind respectarea legislaţiei de mediu şi a legislaţiei referitoare la  
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă şi siguranţa produselor agroalimentare precum 
şi alte acte normative de interes naţional şi local. 

Astfel, în primul semestru al anului 2012 au fost efectuate o serie de 65 de verificări şi 
controale pentru verificarea următoarelor aspecte: 
- respectarea, de către comercianţi, a normelor privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 
de piaţă, în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi intereselor economice ale consumatorului şi totodată 
a mediului înconjurător; 
- respectarea, de către comercianţi, a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
pieţelor pe raza municipiului Timişoara; 
- salubrizarea şi igienizarea pieţelor şi platourilor adiacente acestora la terminarea  programului  de 
funcţionare a pieţelor; 

Pentru verificarea eficientă a activităţilor specifice din pieţe s-au încheiat protocoale de 
colaborare cu următoarele instituţii: Direcţia Sanitară  Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Timiş, Direcţia Regională de Metrologie Legală Timişoara, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 
Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, realizându-se un număr de 9 controale tematice.  
 

G. Activităţi realizate în domeniul apelor 
În cursul anului 2012, Direcţia de Mediu a întreprins activităţi de monitorizare a calităţii 

apelor de suprafaţă din Municipiul Timişoara, a apelor uzate evacuate la canalizarea municipală, de 
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întreţinere a malurilor şi a luciilor de apă, precum şi activităţi care au drept scop reconstrucţia 
ecologică a acestora. 
 În acest sens, în primul semestru al anului 2012 s-au derulat următoarele activităţi: 
- verificarea stării de salubrizare a malurilor şi luciului de apă a Canalului Bega, respectiv Behela, 
în colaborare cu Administraţia Bazinală de Apă Banat, Serviciul Inspecţia Teritorială a Apelor, prin 
protocoale de colaborare şi programele trimestriale comune;  
- sintetizarea raportărilor lunare primite de la Operatorul Regional de Apă - Canal S.C. „Aquatim” 
S.A. privind datele de monitorizarea calităţii apelor uzate şi depăşirile înregistrate faţă de 
normativul NTPA-002; 
- monitorizarea unui număr de 19 agenţi economici cu posibil impact asupra mediului, cu privire la 
modul de gestionare a apelor uzate evacuate la canalizarea municipală, prin acţiuni de control 
comun cu S.C. „Aquatim” S.A. - Serviciul Calitate Mediu; s-a urmărit respectarea cadrului legal 
privind activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei 
mediului (deţinerea autorizaţiei de mediu, a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru foraje, 
contracte de alimentare-evacuare, contracte de vidanjare, de preluare a deşeurilor lichide (uleiuri 
uzate) şi s-a verificat pe teren modul de realizare a măsurilor aplicate; 
 

           

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.  

Printre măsurile luate pentru o gestiune durabilă a perdelei forestiere de protecţie a 
municipiului, în care se pot planta arbori, plantări de arbori, reparat gard, cosirea buruienilor, tăiatul 
drajonilor, scoaterea uscăturilor, 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. 

 Plantări efectuate în perdeua forestieră de protecţie a oraşului: 100 puieţi de salcâm (Robinia 
pseudacacia), 300 puieţi de paltin (Acer sp.), 50 puieţi de stejar roşu (Quercus rubra). 
 

I.  Gestionarea pădurii proprietate a municipiului Timişoara  
În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana - Lugojana ce 

administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara, conform 
contractelor de administrare nr.10182/20.11.2009, respectiv contract nr.9905/28.11.2008, s-au 
verificat următoarele aspecte:  
- activităţile de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara situate în 
judeţul  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; 
- acţiuni de verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, împreună cu reprezentanţi ai 
Direcţiei Silvice Timiş, Poliţia Română şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara; 
- verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de pădure pentru 
prevenirea depozitărilor de gunoaie,molozuri etc.;  
- s-a participat la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul Silvic Ana 
Lugojana. 
 

J. Educaţie ecologică  
 Pentru anul şcolar 2011 – 2012 s-au întocmit un număr de 30 Protocoale de colaborare ale 
Direcţiei de Mediu cu unităţi şcolare, avizate de Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, precum şi 
instituţii şi organizaţii  din municipiul Timişoara. 

 Tematica abordată corespunde obiectivelor majore ale Direcţiei de Mediu, ţine cont de 
evenimentele speciale care au loc la nivel european, mondial şi nu numai, în corelaţie cu grupele de 
vârstă, cu mediul social din care provin:  
 

a)  activităţi de educaţie ecologică: 
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— 2 Februarie — Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenţia Ramsar 
S-a făcut o prezentare video-audio  pentru a explica noţiunea de „zone umede”, ulterior s-a 

realizat  un sondaj de opinie în rândul elevilor prin completarea unor chestionare pe tema mediului, 
apelor şi a zonelor umede din Timişoara; 
— 1 Aprilie — Ziua Păsărilor 

S-au derulat activităţi de educaţie ecologică, printre care: plantarea de puieţi de arbori 
(paltini), semănarea seminţelor de salcâmi în spaţii special amenajate pentru creşterea unor puieţi, 
pentru crearea  de viitoare microhabitate pentru păsări.  
— 10 Mai — Ziua Păsărilor şi Arborilor 

S-a derulat o activitate de educaţie ecologică în Grădina Botanică, cu scopul de a sensibiliza 
elevii în vederea necesităţii conservării habitatelor naturale şi implicit ocrotirea păsărilor şi 
arborilor.  
 

b. Workshopuri: 
— 23 Februarie 2012 — prezentarea Programului GLOBAL ENVIROMENTAL ONLINE               

Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu împreună cu Liceul Teoretic „IRIS” 
Timişoara, au organizat un workshop la care au fost invitate să ia parte la şcolile care au dorit să se 
înscrie în programul internaţional ENO (ENO - Environmental Online, o reţea şi o şcoală virtuală 
globală pentru dezvoltarea durabilă a atitudinilor şi valorilor privind conservarea şi protecţia 
mediului). Au participat un număr de 50 de şcoli din Timişoara, judeţul Timiş şi judeţul Arad.  
— 22 Martie — Ziua Mondială a Apei — workshop „MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI” 

Scopul acţiunii a fost cel de creştere a conştientizării şi informării cu privire la calitatea 
apelor şi conservare a resurselor de apă din Municipiul Timişoara, prelevarea de probe de apă din 
apele de suprafaţă existente pe raza Municipiului Timişoara şi analizarea parametrilor fizici de 
calitate ai acesteia de către elevi de la 21 unităţi şcolare. 
— 22 Mai — Ziua Internaţională a Biodiversităţii 

La acest eveniment au participat elevii de la şcolile cu care sunt încheiate protocoale de 
colaborare şi s-au prezentat paralele între biodiversitatea locală şi cea din alte zone geografice 
(Malaezia). 
 

c. Simpozioane: 
— 15–16 martie 2012: Simpozionul Internaţional „O ŞANSĂ PĂDURII” – ediţia a doua. La acest 
eveniment au participat 64 de şcoli din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, judeţul Bihor, dar şi 
alte ţări, precum: Ungaria, Macedonia, Serbia, Argentina şi Taiwan, simpozinul fiind derulat pe 3 
secţiuni:  

a. secţiunea creaţie artistică vizuală  „Să salvăm plămânul verde al planetei”;  
b. secţiunea creaţie artistică literară ”Pădurea, leagăn al vieţii” – eseu în limba română;  
c. secţiunea creaţie artistică literară ”Pădurea, leagăn al vieţii” – eseu în limba engleză.  

 S-au plantat 100 de puieţi de salcâm, realizând că împreună se poate da dovadă de 
comportament civic şi ecologic;  
— 22 Aprilie — Ziua Pământului  

S-a organizat evenimentul cu titlul „Capitala verde a Europei, Timişoara - Mica Vienă” 
ediţia a 4-a; 
— 5 Iunie —  Ziua Mondială a Mediului: S-a organizat simpozionul internaţional EPEE*10 – 
,,ENVIRONMENTAL PROTECTION & ECOLOGICAL EDUCATION”.  
 

d. Concursuri: 
— Concursul „NOI ŞI MEDIUL”  Ediţia a VIII-a – 30 Martie 2012, activităţi de educaţie ecologică 
tot cu ocazia evenimentelor dedicate ,,Lunii Pădurii”.  

Scopul evenimentului a constat în promovarea şi înţelegerea relaţiei dintre om şi  mediu, 
interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii. Obiectivele care s-au dorit a fi atinse au 
fost următoarele: identificarea valenţelor mediului pentru o viaţă sănătoasă; implicarea în acţiuni de 
voluntariat pentru protecţia mediului; identificarea cauzelor ce duc la degradarea mediului şi a 
pădurii în mod special, formarea şi consolidarea spiritului de echipă. 
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— 5 Aprilie — Concursul ECOTIM 2012 
 O nouă ediţie a Concursului ECOTIM, la care tinerii participă cu lucrări proprii cu profund 
mesaj ecologic, pe trei secţiuni: A. pictură şi colaje; B. PowerPoint; C. filme.  
 

e. Marşuri de demonstraţie: 
— 28 martie 2012 — Marşului Broscuţelor, eveniment care are loc anual, sub egida reţelei globale 
ENO (Enviromental Online)  

Scopul acestui marş este acela de a implica voluntar copiii pentru atragerea atenţiei şi 
conştientizarea cetăţenilor asupra schimbărilor climatice.  
f. Diverse activităţi: 
— 15 Mai — Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă 

S-a efectuat o vizită la Laboratorul de analiză a apei a S.C. „Aquatim” S.A. 
— 22 Mai — Timişoara este declarată membru oficial al reţelei ENO GREEN CITIES, cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Biodiversităţii 

Reţeaua ENO Green Cities este o reţea de sprijin pentru Programul ENO. Aceasta diferă de 
alte reţele de oraşe verzi, deoarece se bazează pe cooperare educaţională între şcoli şi oraşe şi 
împărtăşirea de practici concrete în beneficiul mediului între oraşele membre. 
— 29 iunie —  Ziua Dunării 

S-a organizat pentru al nouălea an consecutiv un eveniment menit să marcheze importanţa 
fluviului Dunărea, precum şi eforturile de protejare şi conservare a acestuia. S-au organizat: 
expoziţii de postere şi picturi tematice efectuate de cca. 100 copii participanţi, desene pe asfalt, 
pictură tematică facială şi coporală, demonstraţie de navomodelism pe râul Bega, sesiune de pictură 
pe ceramică, reprezentaţii interactive cu teatrul de păpuşi.  
 

K.  Verificarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, persoane  juridice 
pe probleme de mediu: 
         În primul semestru al anului 2012 au fost soluţionate un număr de 403 solicitări, sesizări şi 
reclamaţii privind domeniul de activitate al serviciului, primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi 
economici, în principal în domeniile deratizării şi dezinsecţiei domeniului public, amenajarea de 
parcări ecologice, reamenajarea, modernizarea şi amenajarea unor noi locuri de joacă, poluarea 
surselor de apă, monitorizarea calităţii aerului, poluare fonică, etc. 
         Ca urmare a controalelor efectuate pe teren  de către consilierii din cadrul serviciului au fost 
luate următoarele măsuri: 

Întocmirea de Procese - Verbale de constatare: 105 privind problemele administrative din 
pieţe, calitatea aerului, efectuarea lucrărilor de combatere a vectorilor, etc; 

Întocmirea unui număr de 21 de Note de constatare constatare privind depistarea unor focare 
de infecţie, sau verificări ale fondului forestier, etc; 

S-au emis un număr de 16 invitaţii (pentru  prezentare documente justificative pe diverse 
probleme specifice serviciului); 

S-au emis un număr de 68 somaţii pentru probleme privind deratizarea/dezinsecţia, curăţirea 
subsolurilor unităţilor de învăţământ, efectuarea lucrărilor de deszăpezire a trotuarelor, poluarea 
fonică, intrarea în legalitate cu privire la evacuarea de ape uzate încărcate cu hidrocarburi în 
sistemul de canalizare municipală, etc. 
 
 SEMESTRUL II. 
A.  A continuat acţiunea de verificare a 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 privind:      
a) Dezinsecţia pe domeniul public al municipiului Timişoara cu mijloace terestre cu privire la: 
prezenţa dăunătorilor în instituţii de învăţământ, subsolurile blocurilor, parcuri  şi locuri de joacă 
din cartierele municipiului Timişoara, preponderent în zonele periferice; 
b) Dezinsecţia domeniului public al municipiului Timişoara, prin mijloace aeriene, pe cele trei 
sectoare; 
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c) Delarvizarea pe domeniul public al municipiului Timişoara (malurile Canalului Bega, canale 
colectoare, bălţi); 
d) Deratizarea pe domeniul public al municipiului Timişoara pe cele două zone;  
e)  Deratizarea la unităţile de învăţământ şi clădiri publice din municipiul Timişoara (şcoli, 
grădiniţe, Cantina de ajutor social, sediul Primăriei Municipiului Timioara Timişoara, Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municiului Timişoara); 
f)   Dezinsecţia la unităţile de învăţământ şi clădiri publice din municipiul Timişoara, sediul 
Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială, Poliţia Locală. 
g)   Dezinfecţia la unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara, în interiorul unităţilor de 
învăţământ (cantine, subsoluri, cămine, etc) în perioada August – Decembrie. 
h).  Tratamente fitosanitare pe domeniul public al Municipiului Timişoara pentru combaterea 
bolilor şi dăunătorilor şi păstrarea unui echilibru în ecosistem. 

Tratamentele fitosanitare au fost executate de asemenea în parcuri, scuaruri, aliniamente 
stradale şi Pădurea Verde, după o monitorizare prealabilă şi ţinând cont de recomandările 
specialiştilor de la U.S.A.B.  
 În urma monitorizărilor efectuate şi la semnalele cetăţenilor, au fost depistate locaţiile cu grad 
ridicat de invadare a ambroziei pe domeniul public şi s-a întocmit o hartă cu zonele problemă.  
 Sintetizate, lucrările de deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare, pe semestru II se prezintă astfel: 
 

Activitatea prestată Semestrul II 
(lei) 

Suprafaţă 
(mii mp.) 

Delarvizare 6.318,00 749,29 
Deratizarea domeniului public 824.840,42 16.275,85 
Dezinsectia domeniului public 476.665,84 7.705,11 
Deratizarea unităţilor de învăţământ 6.875,33 130,68 
Dezinsecţia  unităţilor de învăţământ 150.292,61 2.335,78 
Dezinfecţia  unităţilor de învăţământ 20.224,07 329,56 
Tratamente fitosanitare şi fitoierbicidare 1.107.505,82 28.599,10 

TOTAL 2.592.722,09 56.125,36 
 

B.  Coordonarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din 
municipiul Timişoara. 

Lucrările de refacere, întreţinere şi modernizare a locurilor de joacă situate în partea de sud 
faţă de Canalul Bega, au fost executate de către S.C. „Drufec Cons CF” S.R.L. Valoarea acestor 
lucrări pentru semestrul II al anului 2012 a fost de 535.214 lei, reprezentând: 
- reamenajarea  locului de joacă din incinta Grădiniţei PN 5, situată pe str. A. Vlaicu nr. 5 ; 
- completarea spaţiului de joacă situat în curtea Grădiniţei PN 15 de pe str. Opre Gogu; 
- executarea lucrărilor de reparaţii planificate şi neplanificate ca urmare a vandalizărilor sau sesizărilor 
cetăţenilor, inclusiv întreţinere la 47 de locuri de joacă. 
- reluarea formalităţilor de obţinere a autorizaţiilor în vederea demarării procedurii de licitaţie 
pentru amenajarea locului de joacă de pe str. Iorgovanului nr. 1-3.                           
- lucrări de refacere, întreţinere şi modernizare a locurilor de joacă situate în partea de nord faţă de 
canalul Bega, executate de către S.C. „Bindalim” S.R.L. Valoarea lucrărilor pentru semestrul II al 
anului 2012 a fost de 504.365 lei, reprezentând: 
- executarea lucrărilor de reamenajare a două locuri de joacă, unul amplasat în curtea Şcolii 
Generale nr. 19 de pe str. Aprodul Movilă, respectiv unul situat la Colegiul  Naţional de Artă I. 
Vidu. 
- înlocuirea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate, la 5 de locuri de joacă situate la grădiniţe şi şcoli, cu echipamente moderne şi mult mai 
fiabile. 
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- amplasarea de echipamente fitness în perimetrul locului de joacă „Prâslea cel Voinic” situat pe 
Calea Lipovei. 
- executarea  lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor sau 
sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la 37 locuri de joacă. 
 

C.        Monitorizarea calităţii aerului înconjurător: 
Staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului de tip trafic, amplasate în Calea Şagului 

(TM1) şi în Calea Aradului (TM5), au înregistrat un număr total de 5 de depăşiri la indicatorul 
pulberi în suspensie PM10 (limita impusă de Legea nr. 104/2011 este de 35 depăşiri/an).  

 

STAŢIA Număr depăşiri Semestrul II  2012 
TM 1 Calea Şagului 1 
TM 5 Calea Aradului 4 

Total 5 
 

 Astfel, faţă de anul 2011, s-a înregistrat o scădere  substanţială a numărului depăşirilor 
PM10, de la 64 la 14 la staţia TM1 şi de la 56 la 24 la staţia TM5, observându-se o îmbunătăţire 
considerabilă la staţia TM1 faţă de staţia TM5.  

Situaţia numărului de depăşiri la indicatorul PM10 determinat gravimetric, înregistrate şi 
validate pe parcursul anilor 2010, 2011 şi 2012 este prezentată în tabelul şi graficul următor: 

 

Anul Număr depăşiri PM10 Total 
Nr. depăşiri/an TM1 (Calea Şagului) TM5 (Calea Aradului) 

2012 14 24 38 
2011 64 56 120 
2010 51 40 91 

 

Evoluţia numărului de depăşiri la indicatorul PM10 în perioada 2010 - 2012 înregistrate la 
cele două staţii de monitorizare  a calităţii aerului TM1 şi TM5 din municipiul Timişoara este 
prezentată în următoarele grafice: 

 
    Staţia TM1 din Calea Şagului                            Staţia TM5 din Calea Aradului 

                 
 

De asemenea, şi în semestrul II, s-a realizat o evaluare a calităţii aerului în cadrul comisiei 
constituite la nivelul Prefecturii Judeţului Timiş – comisie constituită din reprezentanţi desemnaţi 
din cadrul serviciilor deconcentrate şi autorităţilor publice locale implicate în Programul Integrat de 
Gestionare a Calităţii Aerului. 

Echipa operativă de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului, a continuat după un program 
bine stabilit, prin controlul activităţilor de şantier pentru lucrări publice sau private, prin verificarea 
unui număr de 3 şantiere şi 13 societăţi comerciale. 

Situaţia numărului de sesizări în  anii 2010 - 2012 se prezintă astfel: anul 2010 – 25 sesizări, 
anul 2011 – 24 sesizări, anul 2012 – 49 sesizări. 
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D.       Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii 
Primăria Municipiului Timişoara a actualizat Harta strategică de zgomot, care prezintă 

situaţia concretă a zgomotului ambiant de la nivelul întregului municipiu.  
Realizarea hărţii acustice a municipiului Timişoara va permite stabilirea unor concluzii 

privind zonele cele mai intens poluate fonic, asigurarea unor măsuri optime pentru reducerea 
zgomotului urban, fiind un factor în stabilirea viitoarei strategii de dezvoltare a municipiului cu 
respectarea cerinţelor  obligatorii ale Planului Naţional de Acţiune pentru Reducerea Nivelurilor de 
Zgomot. 
  Zone în care se evidenţiază valori maxime pentru traficul rutier: Calea Torontalului, Calea 
Aradului, Calea Sever Bocu, Calea Dorobanţilor, str. Andrei Şaguna, Calea Buziaşului, Bulevardul 
Liviu Rebreanu, Bulevardul Dr. Iosif Bulbuca, Calea Martirilor 1989, Str. Cluj, Bulevardul 16 
Decembrie din 1989, Calea Şagului, Bulevardul Mihai Viteazul, Bulevardul Ferdinand I, 
Bulevardul General Ion Dragalina, Calea Circumvalaţiunii, str. Oituz, str. Lt. Ovidiu Balea, str. 
Simion Bărnuţiu, Str. Divizia 9 Cavalerie şi Bulevardul Cetăţii. 

Împreună cu Direcţia Poliţia Comunitară, s-au organizat acţiuni de verificare a agenţilor 
economici, a celor care prestează servicii către populaţie, asociaţii de proprietari şi persoane fizice 
care, prin activitatea pe care o desfăşoară, produc poluarea fonică a mediului urban (baruri, cluburi, 
restaurante, agenţii de pariuri sportive, cantine, supermarket-uri), iar acolo unde situaţia o impunea, 
s-au luat măsuri în vederea remedierii situaţiilor de disconfort.  

Pentru anul 2013, Primăria Municipiului Timişoara îşi propune să elaboreze “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.  

 

E.      Activităţi specifice pieţelor 
 Pentru derularea în condiţii optime a activităţilor, consilierii din cadrul Serviciului 

Administrare Mediu, au efectuat şi în cel de al doilea semestru al anului 2012 verificări în pieţele ce 
aparţin Consiliului Local al Municipiului Timişoara.  

 Astfel, au fost efectuate o serie de 50 de verificări şi controale pentru următoarele aspecte: 
- respectarea, de către comercianţi, a normelor privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 
de piaţă, în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi intereselor economice ale consumatorului şi totodată 
a mediului înconjurător; 
- respectarea, de către comercianţi, a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Pieţelor pe raza municipiului Timişoara, aprobat prin H.C.L. a municipiului Timişoara nr. 
334/2002; 
- salubrizarea şi igienizarea pieţelor şi platourilor adiacente acestora la terminarea  programului  de 
funcţionare a pieţelor;  
- păstrarea ordinii şi curăţeniei  pieţelor de către utilizatori  pe perioada de funcţionare; 
- igienizarea şi dezinfecţia platformelor unde sunt depozitate containerele/presocontainere  cu 
deşeuri; 
- executarea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în pieţe, hale de produse lactate şi 
carne, magazii, alte anexe; 
- gestionarea deşeurilor vegetale şi reciclabile rezultate în urma activităţii desfăşurate.  

De asemenea împreună cu  Direcţia Sanitară  Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Timiş, Direcţia Regională de Metrologie Legală Timişoara, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 
Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, s-au realizat un număr de 6 controale tematice.  
 S-a redactat şi înaintat spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 
modificarea Consiliului de Administraţie la S.C. „Pieţe” S.A. 

În perioada 21.11.2012 - 19.12.2012 s-a efectuat inventarierea bunurilor de natura 
domeniului public (construcţii şi echipamente speciale, clădirile şi terenurile aferente acestora) 
concesionate, respectiv date în administrarea la S.C. „Pieţe” S.A. 

 

F. Activităţi realizate în domeniul apelor 
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S-a continuat colaborarea cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana – 
Lugojana, ce administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara, 
conform contractelor de administrare nr.10182/20.11.2009, respectiv contract nr. 9905/28.11.2008, 
urmărindu-se:  

- administrarea 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; 

- participarea la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri;  
- participarea la acţiunile de verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, 

împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş şi Poliţia Română; 
- verificarea pe teren în colaborare cu personalul silvic pentru controlul fitosanitar în vederea 

depistării dăunătorilor;  
- participarea  la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul Silvic 

Ana Lugojana. 
 

I.  Educaţie ecologică: 
a)  activităţi de educaţie ecologică: 
—  16 Septembrie —  Ziua Internaţională a Stratului de Ozon 

S-a derulat o activitate de educaţie ecologică în Grădina Botanică. La activitate au participat 
elevi de clasa a XI-a şi a XII-a şi cadre didactice, scopul fiind acela de a întregi orizontul de 
cunoaştere în vederea conştientizării tinerei generaţii şi dezvoltării unui spirit civic de respect 
pentru mediu, precum şi modul în care acest gaz (ozonul) influenţează încălzirea globală, fenomen 
generat ca urmare a existenţei gazelor cu efect de seră produse de activităţile antropice, în special 
din aglomerările urbane.  
— 16 Octombrie — Ziua Internaţională a Alimentaţiei 

S-a derulat o activitate la care s-a prezentat un material educaţional referitor la alimentaţia 
sănătoasă.  
— 19 Noiembrie — Ziua Mondială a Monitorizării Apei 

Scopul acţiunii a fost creşterea conştientizării şi informării cu privire la calitatea apelor şi 
conservarea resurselor de apă din Municipiul Timişoara. Activitatea a constat în prelevarea de probe 
de apă din apele de suprafaţă existente pe raza Municipiului Timişoara (18 locaţii), precum şi din 
alte 4 localităţi din judeţul Timiş. S-au efectuat analizarea parametrilor fizici de calitate ai acesteia 
de către elevi de la 20 şcoli.  
 

b. Simpozioane: 
— 8 noiembrie — Ziua Internaţională a Zonelor Urbane şi Săptămâna Calităţii Timişorene 

S-a participat la cea de-a douăsprezecea ediţie a Simpozionului dedicat Săptămânii 
Europene a Calităţii. Scopul principal a fost cel al schimbului de experienţă între cadrele didactice 
universitare şi preuniversitare, cercetători, specialişti în domeniul calităţii, în abordarea problemelor 
privind calitatea educaţiei şi în special calitatea mediului ca prioritate a problematicii lumii 

Gorun Stejar Fag Carpen Tei Frasin Cer Diverse Tari
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contemporane, regăsită în Strategia de la Lisabona şi Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii 
Europene, exprimate prin politici sustenabile în ceea ce priveşte capitalul uman şi natural. S-au 
prezentat lucrări metodice, ştiinţifice având ca temă asigurarea calităţii în educaţie şi promovarea 
calităţii mediului, precum şi o demonstraţie practică de analiză a câtorva indicatori de calitate ai 
apei potabile cu ajutorul unor kit-uri portabile suţinută de către profesori de la Liceul Industrial 
Vrsaç, Serbia. 
 

c. Concursuri: 
— 25 Septembrie —  Ziua Mondială a Curăţeniei 

Cu acest prilej au fost readuse în atenţia opiniei publice problemele legate de necesitatea 
păstrării curăţeniei la locul de muncă, în gospodării şi cartiere de locuinţe, în zone de agrement şi 
distracţii, în locuri publice, în pieţele agro-alimentare, în mijloacele de transport în comun, la 
şcoală, etc. Păstrarea curăţeniei în pieţele timişorene, precum şi siguranţa consumatorilor reprezintă 
pentru Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara o prioritate, fapt pentru care 
se acordă o deosebită atenţie curăţeniei, salubrizării, păstrării ordinii şi a condiţiilor de 
comercializare a produselor agro-alimentare în pieţele de pe raza municipiului nostru.  
 

d. Diverse activităţi: 
— 16-22 Septembrie —  Săptămâna Mobilităţii Europene 

S-a desfăşurat a unsprezecea ediţie a Săptămânii Mobilităţii Europene, eveniment sărbătorit 
la nivelul întregii Uniuni Europene. Tema campaniei din acest an a fost „Moving into the right 
direction”. Aceasta este o campanie de conştientizare de către populaţie a creşterii gradului de 
poluare cauzat de traficul intens la nivel urban, dar şi de sensibilizare şi informare a cetăţenilor  în 
ceea ce priveşte mobilitatea pe termen lung în oraş şi riscurile legate de poluare. 
— Septembrie – Decembrie 2012 (cu continuare până în Iunie 2013) —  Proiectul Educaţional 
„Prietenii Naturii” 
 Scopul proiectului este acela de a cunoaşte şi înţelege unele componente şi procese ale lumii 
vii, stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi formarea comportamentului ecologic adecvat 
diferitelor situaţii, organizarea şi participarea la acţiuni concrete de protecţie a mediului 
înconjurător. 
 

COMPARTIMENTUL  PARCUL  COPIILOR 
Începând cu luna iunie 2012, în cadrul Direcţiei de Mediu a Primăriei Municipiului 

Timişoara s-a înfiinţat Compartimentul Parcul Copiilor în subordinea Serviciului Administrare 
Mediu. 

Coordonarea Compartimentului Parcul Copiilor este asigurată de Domnul Călin – Victor 
FIAT – Şef Serviciu Administrare Mediu. 

Cu un efectiv total de 7 angajaţi, personal contractual, acest compartiment a fost creat pentru 
a administra şi a coordona activităţile şi lucrările care se desfaşoară în Parcul Copiilor “ Ion 
Creangă”, redeschis cu data de 1 Iunie 2012. 

Astfel s-a urmărit buna funcţionare a echipamentelor de joacă, asigurarea funcţionării pe 
durata sezonului cald a echipamentelor mobile (carusel, circuit de canoe, trenuleţ), realizarea 
lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde din perimetrul parcului, precum şi irigarea acestuia, 
funcţionarea celor 2 grupuri sanitare din dotarea parcului. S-a avut în vedere şi încheierea unor 
protocoale de colaborare cu diverse persoane fizice şi juridice în vederea desfăşurării de către 
acestea a unor activităţi educative, sportive sau de recreere dedicate copiilor care au vizitat parcul 
(atelier de pictură şi creaţie, navomodele, atelier de olărit, mersul pe picioroange, clovni). 
 Personalul compartimentului a asigurat permanenţa în parc pe durata programului de 
funcţionare a acestuia şi în special a echipamenetelor de joacă mobile (carusel, circuit de canoe, 
trenuleţ), supravegherea unei bune desfăşurări a tuturor activităţilor în Parcul Copiilor “Ion 
Creangă”. 
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Pe perioada sărbătorilor de iarnă, în cadrul Târgului de Crăciun, organizat de Primăria 
Muncipiului Timişoara, trenuleţul din dotarea parcului a circulat după un program stabilit în Piaţa 
Victoriei şi pe str. Mărăşeşti. 

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2013 
OBIECTIVE MAJORE  PENTRU ANUL 2013 ALE SERVICIULUI 

ADMINISTRARE MEDIU: 
1.  Urmărirea lucrărilor de investiţii  aprobate pentru anul bugetar 2013 în domeniile: protecţia unor 
habitate  naturale acvateice,  reconstrucţia zonelor degradate,  
2.  Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de joacă pentru copii prin achiziţii de mobilier urban modern; 
3.  Amenajarea locului de joacă de pe str. Iorgovanului nr.1. 
4.  Imbunătăţirea activităţilor de  comunicare şi mediatizare în domeniul protecţiei factorilor de 
mediu urbani;  
5. Întărirea capacităţii instituţionale specifice prin încheierea de protocoale de colaborare cu  
următoarele instituţii de profil. (Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, 
Inspectoratul Judeţean pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş şi Direcţia 
Regională de Metrologie Legală  Timişoara); 
6.   Derularea unor programe de informare, educaţie şi conştientizare, dedicate protejării factorilor 
de mediu urban, din calendarul evenimentelor de mediu european şi mondial. 

ALTE  ACTIVITĂŢI  ALE  DIRECŢIEI DE MEDIU:  
1. 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 direcţiei de mediu, împuterniciţi ai Primarului Municipiului Timişoara.  

La nivelul Direţiei de Mediu  s-au întocmit un număr de 63 procese – verbale de constatare 
şi sancţionare  a contravenţiilor, în valoare totală de 142.150 lei amenzi contravenţionale, din care: 
- 23 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor încasate, în valoare de 12.300 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); 
- 20 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 48.500 lei amenzi 
contravenţionale, plângerile  contravenţionale fiind  pe rolul instanţei de judecată în vederea 
soluţionării; din acestea, un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost achitat 
(jumătate din minimul amenzii); 
- 13 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 32.500 lei aflate în 
procedură de executare silită; 
- 7 procese-verbale  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor în valoare de 15.050 lei amenzi 
contravenţionale aflate în termenul de formulare a plângerilor contravenţionale; 
- 1 proces-verbal  de constatare şi sancţionare  a contravenţiilor sancţionat cu avertisment; 
2. Redactarea de comunicate de presă, note de informare, note de constatare, note de audienţă, 
rapoarte, programe, care au fost solicitate la nivelul serviciilor şi direcţiei; 
3. Participarea în cadrul echipelor mixte la acţiunile de verificare şi control pe probleme de 
mediu în cartierele municipiului; 
4. Chestionarea prin sodaj de opinie a cetăţenilor privind problemele de mediu cu care se 
confruntă în zonele de locuit; 
5. Participarea la şedinţele săptămânale ale Comisiei de Analiză Tehnică organizate de către 
Agenţia de Protecţia Mediului Timiş; 
7. Participarea la şedinţele Consiliilor Consultative de Cartier; 
8. Administrarea şi actualizarea portalului Direcţiei de Mediu a Primăriei Municipiului 
Timişoara — www.dmmt.ro. 
 
    
 


