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DIRECȚIA  DE MEDIU  

 
RAPORTUL PRIMARULUI  PE ANUL 2014 

 
 

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

Activitatea Direcţiei de Mediu a fost coordonată de Domnul Adrian - Amedeo BERE-
SEMEREDI – Şef Serviciu Avize Mediu (01.01 – 31.08.2014) – Director (01.09 – 31.12.2014). 
Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa un număr de 54 de posturi, din care 37 funcţionari 
publici: 5 funcţii publice de conducere şi 32 de execuţie, precum şi un număr de 17 angajaţi 
personal contractual. 

DIRECŢIA DE MEDIU ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ: 
I.  SERVICIUL AVIZE MEDIU; 
II.  SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ; 
III.  BIROUL SALUBRIZARE; 
IV.  BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU; 
V.  COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 

DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE; 
VI.  COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ; 
VII.  COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR. 

 

I. SERVICIUL AVIZE MEDIU 
COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Avize Mediu este un compartiment de 

specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu care are în structura sa un număr de 10 posturi, din care 10 
funcţionari publici: 1 funcţionar public de conducere şi 9 funcţionari publici de execuţie. Un post de 
consilier este vacant. 

Şef Serviciu Avize Mediu: Domnul Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI AVIZE MEDIU: 
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 nr. 155/1999,  Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 
349/2013 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.  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. Verificarea modului 
de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi evidenţa acestora. 
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F.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de 
la Penitenciarul Timişoara; 

G.  Alte activităţi 
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
A.  Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 

pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor 
verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană; 

În perioada Ianuarie–Decembrie 2014, au fost verificate în teren și avizate un număr de 297 
permise spargere, după cum urmează: branşamente apă – 69, racorduri canal – 90, extinderi reţele 
canalizare – 3, branşamente gaz natural – 14, reabilitări reţele termice – 3, extinderi reţea apă-canal 
– 12, extinderi reţea gaz – 43, extinderi iluminat public – 5, alimentări cu energie electric – 11, 
extinderi reţea subterană pentru servicii de telecomunicaţii – 47. 

 

 
 

Faţă de anii 2012 şi 2013, s-a înregistrat o scădere a numărului documentaţiilor depuse în 
vederea obţinerii permiselor de spargere de la 436, respectiv 365 la 297. 

A fost încasată suma de 89.832,15 lei reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate 
în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul permiselor de spargere. 

B.  Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de 
principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi 
completată cu H.C.L. nr.349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 

S-au verificat şi avizat un număr de 998 Avize de principiu mediu urban cuprinzând: accese 
auto – 41, alimentare/branşament energie electrică – 28, amenajare locuri parcare – 7, amenajări 
spălătorie auto – 3, amenajări stradă – 4, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 20, 
branşament gaze naturale – 198, branşamente apă – 194, construcţii balcon – 18, construcţii 
locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii - 195, demolări – 6, extindere iluminat public – 7, extindere reţea 
apă – 8, extindere reţea canal – 1, extindere reţea gaze naturale – 4, legalizare garaje şi anexe – 8, 
P.U.D. – 9, P.U.Z.- 20, racord canal – 213, reabilitare reţele termice – 2, schimbare destinaţie – 11, 
modernizare reţele apă şi canal – 1. 
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Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de 
principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 115.630,71 lei. 

Faţă de anii 2012 şi 2013, s-a înregistrat o scădere a numărului de avize de principiu mediu 
urban de la 1.074, respectiv 1.035 la 998. 

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.285/30.05.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru 
anul 2014. 

În anul 2014 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 123 amplasamente 
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 
73.503,86 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public. 

 

 
 

D.     Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
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mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor 
serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul 
instituţiei. 

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
Relaționare Directă cu Cetățenii), 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. 

S-au întocmit un număr de 123 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru 
diverse anunţuri publice, 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.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru 
lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale; 
 În cursul anului 2014 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.028 avize. De asemenea, a 
fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr 
de 130 de beneficiari, care au obţinut aviz în cursul anului 2014. 

Faţă de anul 2013, totalul avizelor de gestiune deşeuri emise în anul 2014 nu prezintă nicio 
modificare. 

Reprezentarea grafică pe întregul an 2014, privitor la emiterea Avizelor de gestiune deşeuri 
este reflectată după cum urmează: 

 

 
 

F.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de 
la Penitenciarul Timişoara 

În anul 2014, a fost continuată activitatea cu Penitenciarul Timişoara în baza Contractului 
nr.SC2014-9409/09.04.2014 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor 
activităţi , după cum urmează: 

–Lucrări de ecologizare a spaţiilor aflate în careurile de blocuri şi în zonele de locuinţe, din 
cartierele Municipiului Timişoara (degajarea terenului de resturi vegetale ierboase şi arbustive, 
resturi din construcţii şi aducerea lui la starea iniţială), după cum urmează: Cartier Soarelui / 
integral și parțial a zonelor  Mehala, Ion Ionescu de la Brad, Ronaţ, Circumvalaţiunii, Plopi – 
parţial, Ghirodei, Kuncz, zona P-ţa Traian, Dâmboviţa, Zona Dorobanţilor, Şagului, Calea Aradului 
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Est-Vest, Zona Lipovei şi Cartier Vii, Cartier Bucovina, Cartier Blaşcovici,  precum şi pe toate 
arterele de intrare în municipiul Timișoara; 

–Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): 
şcoli şi licee (16 locaţii), grădiniţe (8 locaţii), spitale (3 locaţie), lăcaşe de cult (6 locaţie), alte 
instituţii de interes public (4 locaţie); 

–Igienizarea interiorului şi zonei limitrofe Pădurii Verzi şi a Grădinii Zoologice;  
–Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega – parţial şi canalului Subuleasa, inclusiv 

igienizarea podurilor; 
–Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale 

şi aducerea terenului la cotă pe următoarele amplasamente: Strada Ialomiţa, Calea Şagului, 
Gheorghe Adam, Demetriade, Divizia 9 Cavalerie, Aurora, Armoniei, Marginii, Calea Lugojului, 
Ştrandului, Splaiul Tudor Vladimirescu, Splaiul Nicolae Titulescu, Strada Polonă, în cantitate totală 
de 7.300 mc. 

–Încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 9.100 t. 
G. Alte activităţi: 
1. S-a achiziţionat serviciul de curăţire graffiti de pe imobile proprietatea Municipiului 

Timişoara. Această activitate a avut ca scop punerea în valoare a unor imobile (poduri) şi obiective 
publice, după cum urmează: Grădina Botanică – 140 mp, Podul Traian – 27 mp, Podul Şaguna – 27 
mp, Podul Michelangelo – 15 mp, Podul Muncii – 50 mp, Podul Al.I.Cuza – 18 mp, Podul Hul – 17 
mp, Podul Ardealul – 48 mp, Podul Andreescu – 12 mp, Podul C. Şagului – 33 mp, Liceul Carmen 
Silva – 64 mp, Colegiul Ana Aslan – 28 mp, Liceul I.Vidu – 39 mp, Colegiul Gr. Moisil – 25 mp, 
Filarmonica şi Grădina de vară Capitol – 20 mp, Parcul Central – 10 mp. 

Serviciile pentru curăţare grafitti, au fost realizate pe o suprafaţă totală de 573 mp şi s-au 
ridicat la valoarea de 103.352,01 lei fără TVA, respectiv 128.156,49 lei cu TVA inclusă. 

 

                   
 
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ 
COMPONENŢA SERVICIULUI: 
Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este un compartiment de specialitate în cadrul 

Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef serviciu şi 10 funcţionari publici de 
execuţie. 

Şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă – Diana - Mihaela NICA. 
În cursul anului 2014, în directa subordine a şefului de serviciu această structură a fost 

complet ocupată. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE 

JOACĂ: 
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A.  Urmărirea derulării contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri 
de joacă pentru copii şi propunerea de măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi şi 
locuri de joacă; 

B.  Urmărirea respectăţii normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi 
locurilor de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi constatarea şi 
sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în 
domeniul spaţiilor verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest 
sens şi urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în 
domeniu şi a modului de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin 
privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; 

C.  Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme 
de spaţii verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora 
conform competenţelor care îi revin; 

D.  Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu 
diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 

E.  Realizarea de studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; 
F.  Realizarea de studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice. 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
A.  Urmărirea derulării contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri 

de joacă pentru copii. S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere a parcurilor, 
scuarurilor şi aliniamentelor stradale din zona centrală, lucrările de tăiere de corecţie, elagare şi 
defrişare a arborilor, prestate de S.C. „HORTICULTURA” S.A., S.C. „ROGERA” S.R.L., S.C. 
„TRADECOMIA” S.R.L. 

În anul 2014 s-au executat lucrări în valoare de 16.185.499,28 lei, după cum urmează: 
–Plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 2.028 buc. 

arbori în următoarele locaţii şi străzi: Zona Polonă, Salciei, Fructelor, B.P.Haşdeu, N.D. Cocea, 
Eternităţii, Izlaz, Ceferiştilor, Parc Carmen Sylva, Ciprian Porumbescu, Piaţa Soarelui, 
Circumvalaţiunii, Dr. Russel, Sever Bocu, etc.; 

–Plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari un număr de 
91.517 bucăți arbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu şi trandafiri) în următoarele locații și străzi: 
Iancu Văcărescu, Piaţa Hunedoara, Piaţa Soarelui, Matei Millo, Piaţa Regina Maria, Piața Operei, 
Scuar Cugir, Parc Bucovina, Parc Adolescenţilor, Parc Uzinei, Piaţa Victoriei, Piaţa Romanilor, 
Parc Dacia, Scuar Şagului,  I.C. Brătianu, Victor Hugo, Chişodei, Gen. Domăşneanu, etc. 

–Plantat 174.833 bucăţi flori anuale, 172.103 bucăţi flori bienale şi 16.000 bulbi lalele în: 
Piaţa Victoriei, Parcul Scudier, Grădina Botanică, Parcul Cetăţii, Ceas floral, Piaţa Traian, Parc 
Alpinet, Piaţa Hunedoara, B-dul Take Ionescu, Antenei, Divizia 9 Cavalerie, Medicină, Capitol etc; 

–Plantat 2.627 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) pe suporţi metalici în Piaţa Traian, Muzeul 
Banatului, Centrul Civic, Piaţa Mocioni, Piaţa 700, etc. 
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Situaţie comparativă a plantărilor de material dendrofloricol - 2013 – 2014 

 

–Efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 1.415,73 ari în zonele: B-dul Sudului, Zona 
Steaua, B-dul Take Ionescu, B-dul Simion Bărnuţiu, etc. 

–Efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de aproximativ 
158.579 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

–Efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă totală de 754,22 
ari şi un număr total de 1.999 bucăţi figuri izolate; 

–Efectuat lucrări de tăieri corecţie la 5.847 arbori şi arbuşti, s-au defrişat 914 arbori bolnavi, 
uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras 277 cioate. 

–Efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de 
pe o suprafaţă de 144.542,7 ari; 

–Măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 44.394,23 ari; 
–Împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă de 123,98 ari; 
–Curăţat 15.325,15 ari de zăpadă; 
–Înlăturat zăpada de pe o lungime totală de 265 ml. garduri vii; 
–Udat în total 2.016,1 arbori, arbuşti şi conifere şi 955 ml gard viu, 199,14 ari cu plante 

floricole şi 1.105 ari cu suprafeţe gazonate; 
–Confecţionat, reparat şi montat 17 coşuri în parcul Pădurice Giroc, Parc Karlsruhe, Piaţa 

Romanilor, Parcul Catedralei, Parcul Justiţiei, Grădina Botanică, Muzeu, etc.; 
–Reparat şi amplasat 22 bănci Parcul Justiţiei, Grădina Botanică, Muzeu şi 2 pergole Parcul 

Central, Grădina Botanică, etc. 
–Desfundat şi nivelat 1.078,88 ari în vederea întreţinerii zonelor verzi s-au; 
–Efectuat lucrări de curăţat teren de frunze, crengi şi resturi vegetale pe o suprafaţă de 

51.171,04 ari; 
–Executat lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului urban din 

parcuri şi scuaruri; 
Au fost coordonate lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din 

municipiul Timişoara. Acestea au fost executate de către S.C. „GREEN CITY ANDLIV” S.R.L. și 
S.C. „BINDALIM” S.R.L., după cum urmează:  
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S.C. „GREEN CITY ANDLIV” S.R.L. – valoarea acestor lucrări executate în anul 2014 a 
fost de 1.556.704,94 lei reprezentând: 

–înlocuirea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate, cu echipamente moderne şi mult mai fiabile la 8 (opt) locuri de joacă situate pe spaţii 
verzi şi grădiniţe; 

–executarea  lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la aproximativ  62 locuri de joacă. 

S.C. „BINDALIM” S.R.L. – valoarea acestor lucrări executate în anul 2014 a fost de 
469.710,17 lei reprezentând: 

–Înlocuirea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate, cu echipamente moderne şi mult mai fiabile la 7 (şapte) locuri de joacă situate pe spaţii 
verzi, dintre care menţionăm cele 3 (trei) locuri de joacă din totalul de 6 (şase) locuri de joacă 
amplasate pe strada Vasile Lucaci din cartierul  Tipografilor; 

–Înlocuirea mobilierului urban uzat  (coşuri de gunoi şi bănci) la un număr de 4 (patru) 
locuri de joacă. 

–Executarea  lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la aproximativ 45 locuri de joacă. 

–reamenajarea Piaţei Hunedoara cu o suprafaţă de peste 2.200 mp., prin plantări de material 
dendrologic și realizarea unui sistem de irigat.  

Pe parcursul anului 2014 s-au realizat verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile 
de spaţii verzi şi locuri de joacă în vederea intervenţiei prin măsuri concrete în soluţionarea 
eficientă a acestora prin operatorii de servicii. 

De asemenea, întreaga activitate a Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă a vizat 
implementarea Strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în municipiul 
Timişoara. 

B.  Urmărirea respectării normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi 
locurilor de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi constatarea şi 
sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în 
domeniul spaţiilor verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest 
sens şi urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în 
domeniu şi a modului de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin 
privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; 

S-au întocmit patru somaţii/invitaţii şi au fost încheiate trei procese – verbale de constatare 
şi sancţionare a contravenţiilor. 

C.  Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme 
de spaţii verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora 
conform competenţelor care îi revin; 

S-au verificat şi soluţionat 2.429 sesizări de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice privind: 
tăieri de corecție și defrișări arbori, repartizarea de mobilier urban la asociaţii de proprietari, 
repartizare material dendrologic, amenajare/refacere zone verzi, montare gard metalic pentru 
protecţia zonelor verzi, depozitări de resturi vegetale. 

D.  Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu 
diverse organizaţii, asociaţii, instituţii. 

Au avut loc acţiuni de informare şi educaţie ecologică cu elevi de la: Colegiul Naţional 
Bănăţean, Şcoala Generală nr.24, Colegiul Tehnic „Azur” Timişoara,  Grădiniţa PP nr. 29, Şcoala  
Generală nr.25, Colegiul Tehnic Electotimiş, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Liceul Teoretic 
„J.L.Calderon”, Şcoala  Generală nr.16, Şcoala  Generală nr.13, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, 
Colegiul Tehnic Agricol „Petru Botiş” şi Palatul Copiilor. 
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–S-a organizat a VI-a ediţie a „ZILEI TRANDAFIRULUI” (luna Mai) în vederea 
conştientizării comunităţii asupra importanţei acestei specii horticole emblematice pentru 
municipiul Timișoara, în vederea promovării colecţiei dendrofloricole pe care o găzduieşte Parcul 
Rozelor și alte zone verzi ale municipiului şi asupra aspectelor legate de conservarea şi protejarea 
biodiversităţii existente în cadrul acestora. 

 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII 
VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ: 
1.   Îmbunătățirea calității spațiilor verzi din municipiul Timișoara prin plantări de  material 
dendrofloricol – plante aclimatizate, prin lucrări de amenajări peisagistice care să pună în valoare  
diferite zone ale municipiului. 
2.   Îmbunătățirea aspectului unor zone perimetrale cvartalurilor de locuințe colective prin  
minime amenajări de spații verzi și promovarea unor facilități pentru joacă și recreere. 
3.   Întocmirea de 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). Amenajare loc de joacă şi zonă verde adiacent str. Paul Constantinescu. 
4.   Completarea locurilor de joacă existente cu echipamente de ultima generaţie (Fitness), care 
să satisfacă „Cerinţele esenţiale de securitate” reglementate prin H.G. nr.435/2010 și să asigure 
cetățenilor facilități de  practicare a mișcării în aer liber în zonele de locuințe; 
 

III. BIROUL SALUBRIZARE: 
COMPONENŢA BIROULUI: În cursul anului 2014, Biroul Salubrizare a funcţionat cu un 

număr de 5 funcţionari publici de execuţie şi un şef de birou.  
Şef Birou Salubrizare – Adina  Gabriela Bumbu 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI SALUBRIZARE: 
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 sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi 

instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
În cursul anului 2014, funcţionarii publici din cadrul Biroului Salubrizare şi-au îndeplinit 

atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi:  
1. Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală. 
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 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 69.239.711 mp.; 
–Măturat mecanic căi publice, în suprafaţă de 278.856.821 mp.; 
–Întreţinerea căilor publice, în suprafaţă de 215.875.930 mp.; 
–Stropit mecanic căi publice (perioada Iulie–Septembrie), în suprafaţă de 47.424.412 mp; 
–Spălat mecanic căi publice în suprafaţă de 13.668.418 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 cursul anului 2014 de la populaţie s-a colectat, transportat şi depozitat cantitatea 
de 66.968,40 tone  deşeuri, de la agenţi economici cantitatea de 14.291,40 tone deşeuri, iar din 
piețele orașului cantitatea de 594,52 tone deșeuri. A fost colectată o cantitate de 166,04 tone sticlă, 
din containerele tip clopot, prin aportul voluntar a populației.  De asemenea, din cimitirele Calea 
Lipovei și Stuparilor s-au colectat 3.975 mc. de deșeuri.  
 A fost colectată o cantitate de 11.584,90 tone deșeuri ca urmare a prestării de către 
operatorul de salubritate a serviciului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor voluminoase 
și nepericuloase și din construcții. 
 Prin cele patru puncte permanente de colectare pentru preluarea de la populație a deșeurilor 
din construcții în cantități de sub 1 mc, a fost depusă, transportată și neutralizată o cantitate de 2.820 
mc deșeuri din construcții. 

Ca urmare a implementării sistemului de colectare duală a deşeurilor, a fost colectată o 
cantitate totală de 10.499,80 tone materiale reciclabile, din care: 5.441,78 tone hârtie/carton, 
4.815,97 tone PET şi alte materiale plastice, 166,04 tone sticlă, 18,21 tone metal, 19,10 tone DEEE 
și 38,70 tone anvelope. 
 Din totalul de materiale reciclabile colectate, au fost valorificate (energetic) următoarele 
cantităţi de deşeuri: 3.584,30 tone hârtie/carton, 4.269,75 tone PET, iar prin reciclare au fost 
valorificate următoarele cantități de deșeuri: 1.897,42 tone hârtie/carton, 546 tone PET și alte 
materiale plastice, 207,90 tone sticlă, 18,21 tone metal, 18,80 tone DEEE și 38,08 tone anvelope. 
 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. 
 3. Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Primăvară”, desfăşurată în 
perioada 24.03 – 06.04.2014, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3.464,63  tone deşeuri de la 
populaţie, din care 3.170,49 t deşeuri stradale şi 294,14 deşeuri biodegradabile. De asemenea, în 
cadrul acestei campanii au fost colectate  36,74 tone deşeuri recuperabile (carton, plastic, anvelope, 
DEEE). 
 Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Toamnă”, desfăşurată în 
perioada 13.10 – 28.10.2014, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3.109,18 tone deşeuri de la 
populaţie, din care 2.674,04 tone deşeuri stradale şi 435,14 tone deşeuri biodegradabile. De 
asemenea, în cadrul acestei campanii au fost colectate 50,34 tone deşeuri recuperabile (carton, 
plastic, anvelope, DEEE). 
 4. 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 anului au fost efectuate verificări periodice la cele 4 puncte de colectare ale 
operatorului de servicii publice de salubrizare. 
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 Prin cele 4 centre de colectare, operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „Retim 
Ecologic Service” S.A. a colectat o cantitate de  18,10 tone DEEE – uri.    
 5. 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. 
 6. Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum 
şi  evidenţa acestora. 
 În cursul anului 2014, au fost depuse un număr de 678 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 678 de planuri au fost vizate de Biroul 
Salubrizare şi eliberate în termen către beneficiari. 
  7. Verificare şi soluţionarea cererilor,  interpelările consilierilor locali,  sesizărilor consiliilor 
de cartier şi reclamaţiilor primite prin Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul Relaționare 
Directă cu Cetățenii, de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice biroului. 

8. 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.         
 9. 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 aplicate sancţiuni 
contravenționale conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea 
şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare şi a 
Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi 
împrejmuirii terenurilor respective. 

10. Activităţi ecologice: în perioada Martie–Aprilie  şi Octombrie 2014 au fost promovate 
acţiunile 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 cadrul celor două acţiuni au fost colectate 16, 5 tone deşeuri 
DEEE, respectiv 13 tone DEEE. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL BIROULUI 
SALUBRIZARE: 
1.  Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin igienizarea şi salubrizarea unor spaţii publice din 
municipiul Timişoara; 
2.   Asigurarea unui serviciu public de salubritate de calitate pentru persoanele fizice şi juridice; 
3.  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; 
4.   Creșterea gradului de informare și responsabilizare a cetățenilor prin realizarea unor 
materiale informative: broşuri, pliante şi afişe în domeniul gestiunii corecte a deşeurilor la nivelul  
populaţiei. 
 

IV. BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU 
COMPONENŢA BIROULUI: Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de 

Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef de birou şi 5 funcţionari publici de execuţie. 
 Şef Birou Monitorizare şi Protecţie Mediu este Domnul Călin - Victor FIAT.  
 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI: 
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Biroul Monitorizare şi Protecţie Mediu are ca obiect de activitate: 
 A.  Monitorizare, evaluare şi măsuri privind calitatea aerului în municipiul Timişoara; 
 B.  Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  

C.  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; 

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

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

F.  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor de 
reconstrucţie ecologică a unor situri degradate; 

G  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor  de 
Amenajare Pista Skateboard; 

H.  Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la 
cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de mediu; 

I.  Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a 
situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.  
 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
          Funcţionarii publici din cadrul Biroului Monitorizare şi Protecţie Mediu au desfăşurat 
următoarele activităţi: 

A.  Monitorizarea calităţii aerului înconjurător 
S-a verificat şi controlat modul de implementare a măsurilor cuprinse în ,,Programul Integrat 

de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi Comuna 
Şag din judeţul Timiş” (PIGCA) aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 70 
/26.03.2014 de către Echipa operativă de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului pe raza 
municipiului Timişoara formată din reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul 
Judeţean Timiş, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara – Serviciul Protecţia Mediului, Direcţia Tehnică 
şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după cum urmează: 

–S-au verificat şi controlat 18 şantiere în lucru pe raza municipiului Timişoara, pe care se 
desfăşoară lucrări majore de reabilitare şi modernizare a spaţiilor publice din Centrul istoric al 
municipiului Timişoara, Piaţa Văcărescu, amenajarea complexului rutier zona Michelangelo, 
reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega Timişoara;  reabilitare reţele de 
canalizare, reparaţii de drumuri şi trotuare, construcţii imobile în zona Calea Buziaşului, Calea 
Şagului, strada Ştefan cel Mare, Aleea Ghirodei, zona Soarelui, Freidorf; 

–S-au controlat un număr de 18 societăţi comerciale a căror activitate este posibil 
generatoare de fum şi praf în atmosferă, având ca domeniu de activitate depozitarea materialelor de 
construcţii, reparaţii şi întreţinere auto, construcţii civile şi industriale; 

–S-au controlat un număr de 13 unităţi de alimentaţie publică de tip patiserie, fast-food, 
shaormerie, langoşerie, potenţial generatoare de disconfort olfactiv, din zona centrală, Piaţa 700, 
Calea Şagului;  

–S-au identificat şi luat măsurile necesare în vederea salubrizării şi ridicării  depozitărilor de 
deşeuri inerte pe terenurile virane aflate pe domeniul public şi privat din zona pasajului rutier 
Săcălaz – cimitirul musulman, Complexul studenţesc, Calea Bogdăneştilor. 

În urma acestor acţiuni s-au aplicat un număr de 13 sancţiuni contravenţionale, 5 sancţiuni 
cu avertisment în conformitate cu HCL nr.371/2007 - modificată şi completată şi 12 somaţii în 
vederea conformării la reglementările de mediu în vigoare.  

Activităţile au fost raportate şi evaluate în cadrul şedinţelor lunare de progres organizate de 
către Instituţia Prefectului Judeţului Timiş. 
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S-a urmărit zilnic, prin accesarea Reţelei de Monitorizare Calitate Aer (RNMCA),  evoluţia  
indicatorului particule în suspensie PM10 (praf) şi s-a ţinut evidenţa numărului de depăşiri PM10, 

rezultând următoarea situaţie:  în cursul anului 2014  s-au înregistrat un număr de 4 depăşiri la staţia 
TM1 şi 28 depăşiri la staţia TM5 ceea ce reprezintă o încadrare în limitele impuse de Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Situaţia numărului de depăşiri la indicatorul particule în suspensie PM10, la staţiile de 
monitorizare a calităţii aerului TM1 şi TM5,  în perioada 2012 - 2014, este reprezentată în tabelul şi 
graficele următoare: 
 

Anul / Număr depăşiri PM10 

Stația de 
monitorizare 

Staţia TM1 
Calea Şagului 

Staţia TM5 
Calea Torontalului 

2010 51 40 
2011 64 56 
2012 14 24 
2013 7 23 
2014 4 28 

 

 
                           
                      Staţia TM1                                                           Staţia TM5   

  
Reprezentarea grafică a evoluţiei numărului de depăşiri PM10 în anul 2014 comparativ cu anul 2013  
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–S-a achiziţionat, montat şi pus în funcţiune Staţia de filtrare aer mod. ORAŞ în Piaţa Sfântu 
Gheorghe din Timişoara pentru conformarea la măsurile cuprinse în Programul Integrat de 
Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Timişoara, comuna Remetea Mare şi comuna Şag 
din Judeţul Timiş; 

–S-au efectuat măsurători ale calităţii aerului respectiv ale noxelor din atmosferă, de către  
Laboratorul de Analize de Combustibili, Investigaţii Ecologice şi Dispersia Noxelor din cadrul 
Universităţii POLITEHNICA din Timişoara. Laboratorul mobil a fost amplasat în Calea Buziaşului 
(sens AEM – parcare magazin Lidl); 

–S-a relocat staţia de monitorizare a calităţii aerului TM2 din Piaţa Libertăţii în curtea 
Liceului Teoretic ,,Carmen Sylva” din Timişoara, ca urmare a desfăşurării lucrărilor de reabilitare a 
centrului istoric al Municipiului Timişoara. 

–Implementarea 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 urbană” - cod 
CCI2009RO161PRO23, demarat în luna Noiembrie 2010, a fost finalizată, actualmente fiind în 
derulare perioada de notificare a defectelor pentru ultimele două contracte de lucrări 
(retehnologizare cazane abur şi retehnologizare cazane apă fierbinte. Prin acest proiect, instalaţiile 
mari de ardere de la CET Centru şi Cet Sud sunt conforme cu obligaţiile de mediu, impuse prin 
Aquis-ul Comunitar, Capitolul 22  -  Protecţia Mediului. 

2. Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii 
Zgomotul generat de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian precum şi de 

activităţile industriale este prezent şi în municipiul Timişoara şi atentează la confortul, viaţa şi 
sănătatea locuitorilor. 

Planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în municipiul 
Timişoara, disponibile pe portalul instituției la secțiunea Documente publice, au fost elaborate de 
colectivul de cercetare al Laboratorului de Acustică şi Vibraţii din Universitatea Politehnica din 
Timişoara şi reprezintă planuri proiectate pentru administrarea emisiilor de zgomot şi efectele 
acestuia, inclusiv reducerea zgomotului, dacă este necesar. 

Împreună cu Direcţia Poliţia Locală şi Garda Națională de Mediu - Comisariatul Judeţean 
Timiș, 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 de sancţionare 
contravenţională în vederea remedierii situaţiilor de disconfort.  

Totodată au fost efectuate 1.100 de măsurători a zgomotului ambiental pe diferite străzi din 
Municipiul Timisoara. 

3. Activităţi realizate în domeniul apelor 
Principalul obiectiv al protecţiei apelor şi ecosistemelor acvatice, conform Directivei  Cadru 

privind Apa 2000/60/EEC transpusă în legislaţia românească prin Legea Apelor nr.107/1996 - 
actualizată, este atingerea stării bune a tuturor corpurilor de apă de suprafaţă până în anul 2015.  

Pe parcursul anului 2014, s-au inventariat şi monitorizat apele de suprafaţă, inclusiv apele 
stagnante din următoarele  locaţii: Canal Bega amonte şi aval, Canal Behela amonte şi aval, Canal 
Subuleasa, Canal Giroc, Balta Lacului, Balta Azur, Balta Aurora, Balta Grădina Zoologică, Balta 
Muzeul Satului, Balta Pădurea Verde. S-au prelevat probe de analizat din fiecare locaţie, atât în 
sezonul rece cât şi în sezonul cald, constituindu-se o bază de date actualizată cu privire la starea 
calităţii apelor de suprafaţă, respectiv a cursurilor de apă şi a apelor stagnante. Aceste acţiuni s-au 
desfăşurat în colaborare cu  S.C. Aquatim S.A. 

S-au desfăşurat acţiuni de verificare şi control la unităţile service auto şi unităţi de 
alimentaţie publică privind gestionarea uleiurilor uzate, rezultate din activitatea desfăşurată.      S-au 
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efectuat un număr de 14 de controale tematice, conform programelor de activităţi întocmite şi 
aprobate la nivelul conducerii Primăriei Municipiului Timişoara. 

S-au derulat acţiuni comune cu reprezentanţii Direcţiei Poliţia Locală  pe străzile Bobâlna, 
Jorge Amado, Vălişoara, Nicolae Ursu și Luncani, pentru verificarea modului de evacuare a apelor 
uzate menajere de către cetăţenii riverani acestor străzi. S-au impus măsuri pentru remedierea 
situaţiilor datorate deversărilor necontrolate de ape uzate menajere în canalele pluviale deschise, 
care provocau disconfort cetăţenilor din zonă. 

S-a întocmit documentaţia şi s-a demarat procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie a 
obiectivului de investiţie "Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei" din zona  Freidorf 
Timişoara.  

4. 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, amintim: inventarierea arborilor din perdeaua 
forestieră de protecţie, identificarea zonelor libere în care se pot planta arbori, plantări de arbori, 
reparat gard, cosirea buruienilor, tăiatul drajonilor şi scoaterea uscăturilor. 

Pentru prevenirea daunelor provocate prin păşunat precum şi pentru a preveni depozitările 
de deşeuri, au fost realizate verificări periodice de către reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu precum 
şi ai Direcţiei Poliţiei Locale. 

Cu ocazia Lunii Pădurii (15 Martie-15 Aprilie), s-au plantat 100 puieţi stejar pedunculat 
(Quercus robur) şi 150 puieţi de salcâm (Robinia pseudacacia).  

5. Gestionarea pădurii proprietate a Municipiului Timişoara  
În colaborare cu Direcţia Silvică Timiş, Ocolul Silvic Timişoara şi Ocolul Silvic Ana – 

Lugojana, care administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara 
conform Contractelor de administrare nr. 10182/20.11.2009, respectiv Contract nr.9905/28.11.2008, 
s-au verificat următoarele aspecte:  

–S-au urmărit activităţile de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului 
Timişoara situate în judeţele Timiş şi Caraş-Severin în suprafaţă de 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.  

–S-a participat la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri;  
–Împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş şi reprezentanţi ai Primăriei 

Municipiului Timişoara au avut loc mai multe acţiuni de verificare a fondului forestier aparţinând 
municipalităţii; 

 –Verificări  în pădurile aparţinând municipiului Timişoara, în colaborare cu personalul 
silvic pentru controlul fitosanitar în vederea depistării dăunătorilor;  

–Verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de pădure 
pentru prevenirea depozitărilor ilegale de deșeuri;  

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

6. Finalizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţie: 
„Amenajarea pistei de skateboard" în municipiul Timişoara.  

Amenajarea pistei de skateboard în locaţia în care se întâlneau anterior mulţi tineri pentru a-
şi petrece timpul liber creează premisele generării unui pol important de interes şi întâlnire pentru 
aceştia, municipiul Timişoara neavând până în prezent amenajate spaţii cu dotări specifice unor 
activităţi specifice practicanților acestui sport în aer liber.  

Această investiție  face posibilă în viitor organizarea de concursuri interne şi internaţionale, 
fapt care va contribui și la creşterea atractivității municipiului. Tinerii sunt un segment de populaţie 
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care are nevoie de exprimare a energiei creative specifice vârstei, începuturi ale unor astfel de 
evenimente specifice lor fiind şi Festivalul de StreetArt organizat anual, aflat în acelaşi segment de 
interes ca şi activităţile de practicare a sporturilor extreme.  
 Prin această intervenţie se va adăuga parcului funcţia de agrement, care în momentul de faţă 
are doar funcţie recreativă şi de tranzit. Caracteristicile investiției sunt următoarele:  suprafaţa totală 
destinată intervenţiei : Sd=1500 mp, dimensiuni zonă destinată amenajării:  69,15m x 21,70 m, 
dimensiuni pistă skate:  53,33m x 16 m, înălţimea maximă a echipamentelor skate +3,06 m, 
suprafaţa zonă skate: Sc=853,28 mp, suprafaţa zonă gazonată: S=646,72 mp, suprafaţa aferentă 
acceselor: S=36,71 mp (în afara ariei de intervenţie). 
 Realizarea amenajării din module prefabricate din beton de înaltă clasă este o soluţie optimă 
în ceea ce priveşte suprafaţa de rulare, mentenanţă, versatilitatea utilizării şi nu în ultimul rând 
flexibilitatea design-ului. 
 Dispunerea pe zone de complexitate a elementelor permite ca parcul de skateboard să fie 
utilizat în acelaşi timp atât de începători cât şi de avansaţi. Existenţa elementelor de tip complex 
face posibilă organizarea de concursuri de gen la nivel internaţional. Acest concept va aduce 
beneficii Municipiului Timişoara, atât din punct de vedere turistic, cât şi economic prin aportul de 
persoane interesate pe care îl va câştiga. 
 

 
 

7. În cursul anului 2014, au fost soluţionate un număr de 262 solicitări, sesizări şi reclamaţii, 
adrese, privind domeniul de activitate al biroului, primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi 
economici, în principal în domeniile: calităţii aerului înconjurător, poluare fonică, poluarea surselor 
de apă, în baza Legii 544/2001. 
         S-au întocmit un număr de 46 Procese-Verbale de Constatare, 25 de Note de Constatare, 38 
de Note de informare ca urmare a controalelor tematice privind problemele de mediu şi s-au emis 
un număr de 28 Somaţii pentru conformarea la reglementările de mediu în vigoare. 

Alte activităţi: 
–Participarea în cadrul echipelor mixte (Direcţia Poliţia Locală, Garda Naţională de Mediu, 

Comisariatul Regional Timiş, Administraţia Bazinală de Apă Banat, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă) la acţiunile de verificare şi control pe probleme de mediu în municipiul Timişoara; 

–Montarea unor aparate cu ultrasunete alimentate de la panouri fotovoltaice                  
pentru îndepartarea ciorilor din zona centrală precum şi organizarea unor acţiuni, în colaborare cu 
Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Banat al Judeţului Timiş, pentru distrugerea cuiburilor; 

–Întocmirea documentelor necesare pentru implementarea standardelor Sistemului de 
Control Intern Managerial la nivelului Biroului de Monitorizare şi Protecţie Mediu;    

–Participarea la măsurătorile de miros, organizate de S.C. Continental Automotive Products 
S.R.L., în vederea testării metodei ,,Non-Thermal Oxidation-Cold Plasma Technology (active 
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oxygen)/Oxidare Non-Termică–Tehnologie cu Plasmă Rece (oxigen activ)” de reducere a 
disconfortului olfactiv din aerul înconjurător;  

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL BIROULUI MONITORIZARE ŞI 
PROTECŢIE MEDIU: 
1.  Îmbunătățirea calității factorilor de mediu urbani prin monitorizarea acestora (apă, aer, sol, 
zgomot, biodiversitate, păduri şi perdea forestieră) în municipiul Timişoara; 
2.   Creșterea atractivității și calității unor spații publice prin noi amenajări, prin demararea 
lucrărilor de execuţie a Bălţii Lămâiţa din Zona Freidorf; 
3.   Demararea lucrărilor execuţie a pistei de Skateboard în Parcul Scudier (Parcul Central); 
4.   Monitorizarea calității aerului prin măsurători specifice pe teritoriul municipiului Timişoara, 
derulate printr-un laborator acreditat; 
5.   Creșterea gradului de informare și responsabilizare a tinerei generații prin educaţie 
ecologică, desfășurată în instituţiile de învăţământ. 
 

V. COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE; 

COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie este un 

compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa 3 
funcţionari publici de execuţie.  

Compartimentul se află în subordinea BIROULUI SALUBRIZARE 
Şef Birou Salubrizare – Adina - Gabriela BUMBU (începând cu data de 01.08.2013). 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE 

CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 
A.  Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie; 

 B. Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare; 
C. Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi 

instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
A.  Gestionarea câinilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie; 
În anul 2014, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea S.C. “Danyflor” S.R.L conform 

contractului de concesiune nr.SC2006-15384/31.07.2006  privind  serviciului public de 
management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul 
Timişoara, care s-a finalizat la 28.02.2014.  Pentru a asigura continuitatea pe perioada derulării 
procedurilor de licitaţie, s-au încheiat în urma procedurii de achiziţie directă cu acelaşi operator, 
Contractul nr.142/29.05.2014, având ca obiect serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe 
domeniul public şi privat al Municipiul Timişoara, precum şi Contractul nr.141/29.05.2014 având 
ca obiect: serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi privat al Municipiul Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj.  

Au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a animalelor 
din adăpost. La sfărşitul lunii Februarie 2014 a expirat contractul de concesiune privind 
managementul populaţiei canine, fiind astfel încheiat un contract de achiziţie directă pe o perioadă 
de şase luni şi pregătită documentaţia pentru organizarea licitaţiei în vederea concesionării acestei 
activităţi. Astfel, în luna Decembrie a fost semnat noul contract de concesiune pe o durată de trei 
ani. 
  Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2014, au fost în 
număr de 558 şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L., fiind în scădere faţă de 
anul 2013  (627 sesizări).  
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Activitatea în anul 2014, 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 1.075 câini;  
–S-au înregistrat 144 eutanasii; 
–De pe domeniul public au fost ridicate un număr de 428 cadavre;  
–S-au înregistrat 870 adopţii;  
–Au fost emise şi recepţionate  facturi în valoare de 671.774,93 lei, cu TVA inclus. 
Împreună cu Asociaţia de protecţie a animalelor ”Ecovet”, au fost promovate adopţiile 

canine, numărul  de 870 de câini adoptați fiind rezultatul bunei colaborări a municipalității cu 
organizațiile non-profit din domeniu și a unei bune popularizări în mass-media locală. 

Pe parcursul anului 2014, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate un număr de 174 
animale de companie, în Registrul animalelor de companie. 

  
 B.  Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare; 
 În anul 2014 s-a urmărit şi verificat activitatea  S.C. „Deraton” S.R.L., conform contractului 
de concesiune nr.SC2006-15308/2006 privind lucrările de deratizare, dezinsecţie, delarvizare, 
dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, care s-a încheiat la 31.01.2014 şi contractului  cu 
nr.98/7.04.2014  încheiat cu aceeaşi firmă pentru a asigura  continuitatea  pe perioada derulării 
procedurilor de licitaţie după cum urmează:     
 

 
Ponderea activităţilor de combatere a vectorilor în anul 2014 (costuri exprimate în lei) 

 

 DEZINSECŢIA PE DOMENIUL PUBLIC al municipiului Timişoara cu mijloace terestre s-
a realizat 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 pe toata suprafaţa apartinând domeniului public al Municipiului Timisoara. 
 –Dezinsecţia domeniului public al municipiului Timişoara, prin mijloace aeriene, s-a 
efectuat în semestrul II pe o suprafață de 3.000 ha., în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiș.   
 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. 
 DERATIZAREA ȘI DEZINSECȚIA LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CLĂDIRI 
PUBLICE din municipiul Timişoara 



19 

Cod  FO26-04,ver1 

 

 

–În cursul anului 2014 s-au desfășurat lucrările de dezinsecţie 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 vectorilor și 
insectelor, după care s-a trecut la efectuarea propriu-zisă a operaţiunii. 

DEZINFECŢIA – În semestrul II a crescut  numărul de solicitări la unităţile de învăţământ 
din municipiul Timişoara  datorită unor cazuri scarlatină (Liceul Teoretic Bela Bartok, Grădiniţa 
P.P. 10, Grădiniţa P.P. 11 , Grădiniţa P.P. 25 etc) și hepatită (Colegiul C.D.Loga);  

–S-au realizat lucrări de dezinfecţie mijloace de transport şi spaţii de tranzit  Poliţia Locală. 
Pe parcursul anului  2014 a fost  monitorizat gradul de infestare cu rozătoare și insecte, prin  

utilizarea a 30 de staţii de monitorizare. De asemenea, în  activitatea curentă a compartimentului, cu 
precădere în semestrul I al anului 2014, s-au monitorizat zonele cu ape stagnante. Monitorizarea 
gradului de infestare fitosanitară s-a realizat cu frecvenţă decadală, în zonele cu vegetaţie 
abundentă.  
 Sesizările primite şi soluţionate  privind deratizarea şi dezinsecţia  înregistrate pe parcursul 
anului 2014, au fost în număr de 121. 
  
 

Sintetizate, lucrările de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, pe anul 2014 se prezintă astfel: 
 

Activitatea prestată Suma (lei) Suprafaţa (mii mp) 
Deratizarea domeniului public 458.970,88 9.056,47 
Dezinsectia domeniului public 33.879,52 4.047,73 
Deratizarea unităţilor de învăţământ 26.768,03 508,76 
Dezinsecţia unităţilor de învăţământ 20.641,82 320,81 
Dezinfecţia unităţilor de învăţământ 113.217,80 1.844,90 
TOTAL 653.478,05 15.778,67 

 

 OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL COMPARTIMENTUL 
GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE: 
1.  Managementul unui număr de 2.000 câini fără stăpân de pe domeniul public al municipiului; 
2.  Asigurararea de servicii publice de calitate în domeniul activităţiilor de dezinsecţie, 
dezinfectie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Timişoara. 
 

 VI. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 12 angajaţi 

personal contractual, după cum urmează: trei inspectori de specialitate, un referent şi 8 îngrijitori. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI GRĂDINA ZOOLOGICĂ: 
Protecţia şi bunăstarea animalelor aflate în colecţie şi conservarea biodiversităţii, 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. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
1.  Îmbogăţirea colecţiei de animale: 
La data de 31.12.2013 colecţia cuprindea un număr de 51 de specii şi peste 263 de indivizi 

iar  la data de 31.12.2014 colecţia cuprindea un număr de 56 de specii şi peste 314 de indivizi.  
Speciile nou introduse în colecţia Grădinii Zoologice din Timişoara sunt: 
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                    Coati (Nasua nasua)                                  Pitonul de Borneo cu coada scurtă  
                                                                                         (Python curtus breitensteini) 

                      
Boa (Boa constrictor)           Piton regal (Python regius) 

              
Pelican comun (Pelecanus onocrotalus) 

 

2.  Activităţi curente de asigurare a hranei, igienei habitatelor, supravegherea etologică 
şi bunăstarea animalelor din colecţie, asigurarea asistenţei veterinare pentru animalele din colecţie 
printr-un cabinet veterinar cu medici veterinari de liberă practică şi asigurarea de medicamente, 
vaccinuri de uz veterinar şi consumabile medicale şi organizarea Cabinetului veterinar şi Oficiului 
farmaceutic din cadrul grădinii; 

3.  Derularea de activităţi ecologice şi educaţionale pentru vizitatori 
Un obiectiv esenţial al Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara îl constituie 

desfăşurarea de activităţi ecologice, de educaţie, responsabilizare şi informare a publicului vizitator. 
În cadrul Compartimentului Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara au fost organizate 

următoarele activităţi de educaţie, sensibilizare şi conştientizare a publicului cu privire la protecţia 
şi conservarea biodiversităţii: 



21 

Cod  FO26-04,ver1 

 

 

a) În perioada 7-11.04.2014 în baza unei convenţii de colaborare cu Asociaţia Zibo Help s-
au sprijinit activităţiilor educative extracuriculare şi extraşcolare în cadrul programului „Scoala 
altfel: Să ştii mai multe, să fi mai bun!”. Astfel, s-au deschis larg porţile pentru toţi copiii din cadrul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi pentru cadre didactice, părinţi şi publicul vizitator. 

 

 
 

b) În data de 01.06.2014, Grădina Zoologică Timişoara în colaborare cu clovnii de la 
„Echipa Hazliţilor” și cu reprezentanţii de la „FasTracKids”, costumați în prinţi şi prinţese, i-au 
primit pe vizitatorii grădinii zoo într-o atmosferă de sărbătoare, în spiritul sărbătorii Zilei 
Internaţionale a Copilului. Chiar dacă vremea a fost neprietenoasă, mohorâtă şi ploioasă, din 
aproximările făcute, peste 400 de copii au trecut pragul Grădinii Zoologice Timişoara în această zi. 

c) În data de 09.08.2014, cu ocazia Zilei Internaţionale a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor, 
vizitatorii au beneficiat de  acces gratuit la Zoo Timişoara. Cei prezenţi în această zi au avut ocazia 
să hrănească maimuţele, urşii şi păsările de apă şi au avut parte de un program de „animal petting” 
în cadrul căruia au avut acces direct la animale precum iepuri, porcuşori de Guineea, ţestoase de 
uscat, capre pitice, pe care au putut să le mângâie şi să se joace într-un mediu foarte sigur, sub 
atenta supraveghere şi grijă a personalului Grădinii Zoologice Timişoara. Au fost invitaţi şi clovnii 
care au oferit baloane gratuit tuturor copiilor prezenţi. 
 

 
 

d) În data de 4 și 5 Octombrie 2014, Grădina Zoologică a Municipiului Timișoara a 
sărbătorit Ziua Mondială a Animalelor, fiind organizate vizite cu ghid a grădinii precum și activități 
de conștientizare și responsabilizare a publicului vizitator cu privire la necesitatea măsurilor de 
protecție și conservare a biodiversității și a animalelor în general. În această zi de sărbătoare, 
grădina zoo s-a bucurat de vizita a 819 iubitori de animale. 

e) În data de 18.11.2014, a avut loc la Grădina Zoologică Timişoara un eveniment de 
sensibilizare a membrilor clubului FasTracKids cu privire la protecţia şi conservarea biodiversităţii, 
aceasta s-a realizat în colaborare cu reprezentanţii FasTracKids şi Grădiniţa Pygmalion ca parte a 
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Campaniei Read for the Record. La eveniment au participat atât copiii de la clubul FasTracKids, cât 
şi părinţii acestora. 

Printre activităţile realizate se pot enumera: vizitarea grădinii zoologice cu ghid, participarea 
vizitatorilor la hrănirea animalelor, realizarea de desene cu diferite teme inspirate din natură, 
cântece, dans şi diferite jocuri. 

 

 
 

f) În zilele de sfârşit de săptămână, s-au realizat programe de hrănire a animalelor cu 
participarea activă a vizitatorilor. La cerere s-a pus la dispoziţie un ghid pentru vizitarea grădinii 
zoo. 

Grădina Zoologică Timişoara a fost vizitată pe parcursul anului 2014 de un număr de 97.752 
vizitatori, după cum urmează: 

–Un număr de 91.999 vizitatori pe bază de bilet de acces, fiind vândute un număr de 55.227 
bilete, astfel:7.851 bilete pentru vizitatorii copii, 18.386 bilete pentru vizitatorii familie, 28.990 
bilete pentru vizitatorii adulţi; 

Numărul de persoane care au vizitat gratuit Grădina Zoologică Timişoara în anul 2014, cu 
ocazia zilelor cu acces gratuit, a evenimentelor, schimburilor de experienţă şi activităţii de cercetare 
şi educaţie, a fost de 5.753 vizitatori. 

5.  Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Rănite 
La Centrul de salvare, reabilitare şi îngrijire a păsărilor sălbatice rănite din cadrul Grădinii 

Zoologice Timişoara au fost primite un număr de 7 păsări rănite de diferite specii sălbatice care, 
după ce au fost îngrijite şi tratate, au fost eliberate în natură. 

 

 
 

Se continuă campania de susţinere şi adopţie a animalelor din colecţia Grădinii Zoologice 
din Timişoara lansată în 2011, scopul campaniei fiind unul social şi de protecţie a animalelor. 
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6. S-a finalizat în proporţie de 90% adăpostul interior de la zebre. 
 

 
 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TIMIŞOARA: 
1.   Creșterea atractivității Grădiniii Zoologice din Timișoara prin îmbogăţirea colecţiei de 
animale cu cel puţin 2 noi specii de animale - donaţie; 
2.  Realizarea în cursul anului 2015 a unui Program educaţional în vederea promovării 
protecţiei şi conservării biodiversităţii şi necesităţii conservării speciilor periclitate sau pe cale de 
dispariţie; 
3.  Finalizarea adăpostului pentru zebre şi popularea amplasamentului; 
4.  Crearea unui cadru instituțional adecvat pentru derularea activităților de educație ecologică, 
cercetare și protecție a animalelor prin demararea lucrărilor pentru realizarea Clădirii 
multifuncţionale la Grădina Zoologică Timişoara. 
 

VII. COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: Este un compartiment de specialitate în cadrul 

Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa un număr de 5 angajaţi – inspectori de specialitate 
personal contractual, două posturi fiind vacante. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR 
A. Administrarea şi a coordonarea activităţilor şi serviciilor care se desfaşoară în Parcul 

Copiilor “ION CREANGĂ”  
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
Compartimentul Parcul Copiilor 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 în bune condiţii a celor 2 grupuri sanitare din dotarea parcului. 
  Au fost încheiate protocoale de colaborare cu diverse persoane fizice şi juridice în vederea 
desfaşurării 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, carturi cu pedale și 
clovni), precum şi urmărirea contractelor încheiate de către Primăria Municipiului Timişoara cu 
diverşi agenţi economici care au desfăşurat activităţi comerciale aprobate, în incinta parcului. 

S-a colaborat cu mai multe societăţi care au realizat întreţinerea parcului, astfel spaţiile 
verzi, irigatul şi corecţiile de arbori au fost realizate de către S.C. Horticultura S.A., salubrizarea de 
către S.C. Retim Ecologic Service S.A., igienizarea grupurilor sanitare de către Societatea Drumuri 
Municipale, lucrările de mentenanţă a caruselului cu firma S.C. Sneberger Lunapark S.R.L. iar paza 
obiectivului şi ordinea publică au fost asigurate de agenţi ai Direcţiei Poliţia Locală. 

În luna Noiembrie, a fost finalizată achiziţia şi montajul unui încărcător pe bază de energie 
solară cu staţie Wi-Fi încorporată, dotat cu băncuţe. Investiția are o definită orientare socială, 
vizitatorii având posibilitatea de a-şi încărca dispozitivele portabile (telefoane mobile, tablete, 
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laptopuri, etc), oferind contact social între utilizatori, o economisire semnificativă de energie 
precum şi o platformă publicitară inovativă. De asemenea, investiția reprezintă o inspirată formă de 
utilizare și promovare a sursei de energie regenerabilă în aplicații de interes public. 

Personalul compartimentului a asigurat permanenţa în parc pe durata programului de 
funcţionare a acestuia şi în special a echipamentelor de joacă mobile (carusel, circuit de canoe, 
trenuleţ), supravegherea unei bune desfăşurări a tuturor activităţilor în Parcul Copiilor “Ion 
Creangă”. 

De asemenea, s-au organizat mai multe activităţi educative în diferite puncte ale parcului 
prilejuite de anumite evenimente cum ar fi: “Ziua Pasărilor şi a Arborilor” (10 Mai), “ Ziua 
Internaţională a Biodiversităţii” (22 Mai) “Ziua Europeană a Parcurilor” (24 Mai), “Ziua 
Internaţională a Copilului” (1 Iunie), “Ziua Mondială a Mediului Inconjurător” (5 Iunie), , “Ziua 
Mondială a Curăţeniei” (23 Septembrie), evenimente la care au participat grupuri organizate de 
copii, provenite de la şcoli şi grădiniţe timișorene. 

Au fost întocmite răspunsuri la sesizările venite din partea cetăţenilor şi s-au formulat  
adrese către diverse instituţii sau societăţi comerciale. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
PARCUL COPIILOR: 
1.  Asigurarea cadrului organizatoric pentru sărbătorirea unor evenimente din calendarul 
european și internațional privind mediul, derularea unor activități ecologice și protecția mediului și 
a unor evenimente și acțiuni de informare și comunicare pe tematică europeană, și anume: 
2.  Asigurarea, cu caracter de permanenţă a siguranţei, potrivit cerinţelor esenţiale de securitate 
şi a bunei funcţionări a echipamentelor de joacă şi a facilităţilor existente în Parcul Copiilor “ION 
CREANGĂ”; 
 

ALTE ACTIVITĂȚI ALE DIRECȚIEI DE MEDIU: 
1. Organizarea şi desfăşurarea evenimentului „EARTH HOUR 2014” – 29 Martie 2014, în 
colaborare cu WWF România. Scopul acţiunii 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 „verzi”, 
de combatere a schimbărilor climatice, de transmitere  către cetăţenii Timişoarei a unui  mesaj 
ecologic, şi de conştientizare  a societăţilor comerciale, instituţiilor şi cetăţenilor - asupra adoptării 
unei conduite ecologice pentru  gospodăririi durabile a resurselor energetice – resurse 
neregenerabile şi epuizabile. 
2. Organizarea în perioada 20 Mai – 2 Iunie 2014 a unor activităţi în cadrul  SĂPTĂMÂNII 
VERZI – GREEN WEEK 2014, eveniment satelit european aprobat de către DG Environment a 
Comisiei Europene - „Circular Economy, Resource Efficiency & Waste”, cu sloganul: „Closing the 
loop”, prin  orgnizarea unor evenimente: Cafe Forum – „Producţia şi consumul durabile” – forum 
de discuţii privind economia circulară şi sustenabilitatea în gestiunea deşeurilor, „Ziua porţilor 
deschise la Staţia de sortare a Municipiului Timişoara” şi vizite cu ghid cu participarea şi sprijinul 
S.C. „Retim Ecologic Service” S.A. Timişoara şi „Artă din deşeuri”, concurs de artă din deşeuri 
reciclabile, organizat în  Piaţa Victoriei, dedicat elevilor din ciclul gimnazial şi liceal, precum şi 
studenţilor din învăţământul universitar din Municipiul Timişoara, acest ultim eveniment menit să 
sărbătorească Ziua Mondială a Mediului Înconjurător  - 5 Iunie 2014. 
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3. Organizarea în zilele de 25 – 26 Iunie 2014 a „Zilelor Energiei Timişoara 2014”, în calitate 
de semnatar al Convenţiei Primarilor, printr-un eveniment -  Forum local pentru  energie şi 
grupurile de lucru pentru  definitivarea măsurilor şi acţiunilor Planului de Acţiune pentru Energia 
Durabilă a Municipiului Timişoara – reevaluat în data de 25 Iunie 2014 şi o acțiune ecologică, în 
data de 26 Iunie 2014, constând într-un tur ciclist,  a circulaţiei velo în Timişoara. În acest scop, 
municipalitatea timişoreană a  achiziţionat un număr de 10 biciclete complet dotate, care vor fi 
utilizate în activitatea de teren a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  
4. Elaborarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara 2010-
2020 reevaluat, realizat prin  participarea Municipiului Timişoara la Proiectul „An inclusive peer-
to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the 
CovenANT of Mayors”, cod IEE/10/380/SI 2.589427 – acronim CONURBANT, co-finanţat de 
Uniunea Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe, organizarea dezbaterii publice pe 
marginea documentului strategic în data de 07.11.2014 şi aprobarea lui prin Hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara în data de 11.11.2014, pentru ca documentul strategic să devină un 
angajament politic.  
Au fost realizate Inventarul de Referinţă al Emisiilor 2008 şi Inventarele de Monitorizare a 
Emisiilor pentru perioada anilor 2009 - 2013, cu respectarea Ghidului de elaborare PAED al 
Oficiului Convenției Primarilor Bruxelles, fiind colectate  informaţiile energetice (consumurile de 
energie) şi datele din toate domeniile relevante:  clădiri, echipamente şi instalaţii municipale, 
terţiare şi rezidenţiale, iluminat public municipal, transport, producţia locală de energie şi 
termoficare, sectorul industrial, managementul deşeurilor, apei şi a apelor uzate.    

În baza  datelor colectate, s-a realizat o analiză a situaţiei actuale, cu evidenţierea sectoarelor 
responsabile de cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră (GES), cu evidenţierea domeniilor 
conflictuale în raport cu schimbările climatice şi modul de abordare/soluţionare a acestora în scopul 
reducerii emisiilor de GES la nivel local, dezvoltarea sustenabilă a comunităţii şi  ridicarea calităţii 
vieţii locuitorilor Timişoarei. O atenţie deosebită s-a acordat eficienţei energetice şi producţiei de 
energie din surse regenerabile, prin valorificarea potenţialului energetic local, precum şi a creşterii 
utilizării acestor energii curate la  scară tot mai largă.  

Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara 2010-2020 reevaluat 
propune un set de 145 de măsuri și acțiuni bine definite în scopul reducerii cu cel puțin 20% a 
emisiilor de CO2 pe teritoriul administrativ al municipiului până în anul 2020 față de anul 2008, 
prin acțiuni concertate atât ale municipalității, mediului economic și al cetățenilor municipiului 
Timișoara. 
5. Implementarea Proiectului „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, co-finanţat  de Uniunea Europeană prin 
Programul Intelligent Energy Europe.   
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2014 au fost: 
–participarea la întâlnirea  finală de management de proiect care a avut loc la Osijek (Croația) în 23 
şi 24 Aprilie 2014; 
–Participarea în calitate de vorbitor la Seminarului „Stimularea implementării Planurilor de Acțiune 
pentru Energie Durabilă la nivelul Regiunii Vest” organizat în colaborare cu ManagEnergy și 
susținut de Consiliul Judetean Timiș, ce a avut loc în perioada 27-28 Martie 2014, prezentarea 
rezultatelor Proiectului CONURBANT în Timișoara și Județul Timiș; 
–organizarea Forumurilor locale  pentru energie şi a Grupurilor de lucru ale proiectului 

CONURBANT în Municipiul Timişoara şi localităţile Conurbaţiei Timişoara; 
–Elaborarea unui număr de 2 Planuri de Acţiune pentru Energia Durabilă pentru  
localităţile din Polul de Creştere Timişoara, membre a Conurbaţiei Timişoara: 
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Bucovăţ şi Peciu Nou şi susţinerea angajamentul politic pentru aprobarea acestor documente 
strategice; 
–Organizarea Zilelor Energiei Timişoara – 25-26 Iunie 2014; 
–Activităţi de management intern al proiectului; 
–S-au desfăşurat şi activităţile curente de  organizare şi coordonare a activităţilor, diseminare a 
informaţiilor, achiziţia unor bunuri şi servicii necesare derulării proiectului. 
–Întocmirea Rapoartelor proiectului şi coordonarea partenerilor de proiect în calitate de lider al unor 
pachete de activităţi şi sarcini ale proiectului; 
–Participarea la a XIV-a ediție a „Săptămânii Calității Timișorene” - “Calitate pentru 
sănătate”organizată de Primăria Municipiului Timişoara şi Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România - Sucursala Timiș, cu prezentarea   "Planificarea acţiunilor pentru energia durabilă în 
perioada  2014 - 2020 - premisă pentru  calitatea mediului urban timişorean, în contextul  oferit de 
Convenţia Primarilor", prin care s-au prezentat rezultatele implementării planurilor strategice pentru 
energie și implicațiile asupra sănătății populației; 
6. Implementarea Sistemului de Management Energetic (Energy Management System - EMS)  

În anul 2013  s-a achiziţionat Sistemul de Management al Energiei (EMS), o aplicaţie on-
line, sub forma unei baze de date complete a clădirilor municipale (suprafețe, volum, instalații 
interioare, măsuri de eficiență energetică implementate sau programate, număr utilizatori în fiecare 
clădire, programul  de funcționare şi alte date relevante pentru monitorizarea consumurilor). În 
cursul anului 2014, acest sistem a fost dezvoltat pentru 80% din clădirile aparţinând municipalităţii. 

Implementarea EMS va permite: inventarierea și monitorizarea consumurilor energetice și 
de apă, prioritizarea investițiilor și direcționarea acestora către clădirile cele mai ineficiente din 
patrimoniu, estimarea consumului și previzionarea bugetului pentru energie și apă, planificări 
energetice pe termen mediu și lung, reducerea cheltuielilor bugetare şi a costurilor cu energia și apa 
prin creșterea eficienței energetice şi o eficientă şi transparentă cheltuire a fondurilor bugetare 
locale. În cursul lunii Decembrie 2014 au fost iniţiaţi în gestiunea EMS cinci funcţionari publici din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care vor coordona responsabilii energetici numiți în cadrul 
instituțiilor publice municipale. 

 
 

 
 

 


