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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

DIRECŢIA DE MEDIU 
  

 
Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului 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 – Director Executiv.  

Direcţia de Mediu a avut în cursul anului 2017 prevăzută în structura sa un număr de 50 de 
posturi, din care 46 posturi ocupate: 27 funcţionari publici (3 funcţii publice de conducere şi 25 de 
execuţie) şi un număr de 20 angajaţi personal contractual.  

DIRECŢIA DE MEDIU ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ: 
I. SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE 

MEDIU,  
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ,   
III. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ,  
 
I. SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE 

MEDIU 
COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și 

Ameliorare Mediu este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu care are în 
structura sa un număr de 11 posturi, din care 11 funcţionari publici: 1 funcţionar public de 
conducere şi 10 funcţionari publici de execuţie.  

Şef Serviciu Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu: Domnul Cristian - 
Gabriel CĂRĂBAȘ. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI REGLEMENTARE, 
MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE 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.  

F.  Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucrările de 
intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale 



 

 

rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a 
deșeurilor periculoase generate din activit
curățarea receptorilor pluviali. 

G.  Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara 
pădurilor proprietate a Municipiului Timi

H.  Monitorizarea calității aerului, zgomotului și apei
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017:
A.  Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 

pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în 
verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;

În perioada Ianuarie – Decembrie 2017, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 
505 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă 
39, racorduri canal – 96, extinderi reţele canalizare 
reţele termice – 4, extinderi reţea apă 
34, reabilitări reţele apă – canal - 19, extindere reţele subterane pentru servicii de telecomunicaţii 
16. 

 
Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea 

obţinerii permiselor de spargere de la 370 la 505.
 

Evoluția permiselor de spargere în perioada 2014 
 

B.  Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de 
principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie af
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țarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
șeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto 

Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara 
oprietate a Municipiului Timișoara 

ții aerului, zgomotului și apei 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017: 

Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 
gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor 

verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
Decembrie 2017, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 

mentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă 
96, extinderi reţele canalizare – 2, branşamente gaze naturale 

4, extinderi reţea apă – 19, extinderi reţea gaz – 28, alimentări cu energie electrică 
19, extindere reţele subterane pentru servicii de telecomunicaţii 

a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea 
rmiselor de spargere de la 370 la 505. 

ția permiselor de spargere în perioada 2014 – 2017 

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 
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șeurilor din producție, a 
ămolurilor de la spălătoriile auto și din 

Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a 

Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 
municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor 

verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană; 
Decembrie 2017, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 

mentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă – 
2, branşamente gaze naturale – 293, reabilitări 

28, alimentări cu energie electrică – 
19, extindere reţele subterane pentru servicii de telecomunicaţii – 

 

a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea 

 

Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de 
ectate, 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;

Au fost eliberate  1.445 avize de principiu mediu urban, din care 
teren. Au fost avizate următoarele  documentaţii: construire locuinţe 
energie electrică –48, amenajare locuri parcare 
şi/modernizare străzi – 13,  branşament gaze naturale 
balcon – 15,  demolări construcţii – 
3, legalizare construcţii existente – 
termice – 17, schimbare destinaţie spaţii  

 

 
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar

principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 35.778,68 lei. 
Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu urban 

de la 1.198 la 1.445. 

Evoluția avizelor de principiu în perioada 2014 

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 calcu
taxei de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 
175 din 17.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru 
anul 2017. 
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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; 

Au fost eliberate  1.445 avize de principiu mediu urban, din care 1.191 au fost verificate pe 
teren. Au fost avizate următoarele  documentaţii: construire locuinţe – 389, alimentare/branşament 

48, amenajare locuri parcare – 12, demolare construcţii existente 
branşament gaze naturale – 402, branşamente apă –

 17, extindere reţea apă/canal – 9, extindere reţea gaze naturale 
 28, P.U.D. – 8, P.U.Z.- 48, racord canal – 267, reabilitare reţele 

17, schimbare destinaţie spaţii  – 10, modernizare parc – 1, construire hale producţie 

Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de 
a ridicat la valoarea de 35.778,68 lei.  

a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu urban 

 
ția avizelor de principiu în perioada 2014 – 2017 

 
Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu 

materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcu
taxei de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 
175 din 17.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru 
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Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi 

1.191 au fost verificate pe 
389, alimentare/branşament 

12, demolare construcţii existente – 19, amenajare 
– 173, construcţii 

9, extindere reţea gaze naturale – 
, reabilitare reţele 

1, construire hale producţie - 12. 

 

gospodăreşti în cazul avizelor de 

a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu urban 

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. 
175 din 17.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru 



 

 

În anul 2017 au fost identificate şi v
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara 
161.956,25 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public.

 

Grafic de încasare lunară a taxei pentru 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 
instituţiei. 

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
Relaţionare Directă cu Cetăţenii), atât în format electronic
persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului 
domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la 
gospodăria subterană, etc. 

S-au întocmit un număr de 271 procese 
diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea 
unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact
administrativ al municipiului Timişoara, procedându
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 2017 au fost întocmite şi eliberate un n
fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr 
de 40 de beneficiari, care au obţinut avize pentru lucrări cu risc mediu 
2016 și care au declarat la Primăria Municipiului Timi

Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize gestiune de
1.167 la 1.243 

Reprezentarea grafică pe întregul an 2017, privitor la emiterea Avizelor de gestiune 
este reflectată după cum urmează: 
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În anul 2017 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 293 amplasamente 
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 
161.956,25 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public. 

taxei pentru 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 

întocmirea Proceselor – verbale de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul 

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
Relaţionare Directă cu Cetăţenii), 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 

au întocmit un număr de 271 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 

E. Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
orizaţiei 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 2017 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.243 avize. De asemenea, a 

fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr 
de 40 de beneficiari, care au obţinut avize pentru lucrări cu risc mediu și ridicat în cursul anului 

eclarat la Primăria Municipiului Timișoara începerea lucrărilor. 
a înregistrat o creştere a numărului de avize gestiune de

Reprezentarea grafică pe întregul an 2017, privitor la emiterea Avizelor de gestiune 
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erificate pe teren un număr de 293 amplasamente 
a încasat suma de 

 
taxei pentru ocupare temporară a domeniului public - 2017 

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

de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul 

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
cât şi în formă scrisă, preluate de la 

ocuparea temporară a 
domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la 

verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru 
diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea 

asupra mediului, şi care vizează teritoriul 
se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice 

E. Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
orizaţiei 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; 
umăr de 1.243 avize. De asemenea, a 

fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr 
și ridicat în cursul anului 

a înregistrat o creştere a numărului de avize gestiune deșeuri  de la 

Reprezentarea grafică pe întregul an 2017, privitor la emiterea Avizelor de gestiune deşeuri 



 

 

 
  F.  Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a de

intervenții, refaceri și construcții edilitar
rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
deșeurilor periculoase generate din activit
curățarea receptorilor pluviali. 

În cursul anului 2017, au fost depuse un nu
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 795 de planuri au fost vizate şi eliberate în 
termen către beneficiari. 

De asemenea, în cadrul programelor de control ale Serviciului Reglementare, Monitorizare, 
Protecție și Ameliorare Mediu, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase 
rezultate din activitatea medicală la un număr de 50 de unită
gestionate deșeurile din producție și de
edilitar – gospodăreşti la un număr de 20 agen

 
G.  Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara 

pădurilor proprietate a Municipiului Timi
În decursul anului 2017, Direcţia de Mediu în colaborare cu Asociaţia Sfera Timişoarei a 

plantat în completare la Perdeua forestieră de protecţie situată între Calea Aradului şi Str. Ovidiu 
Balea, 3.000 puieţi din speciile stejar roşu, paltin şi salcâm.
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Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucr
ții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale 

și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
șeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto 

În cursul anului 2017, au fost depuse un număr de 795 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 795 de planuri au fost vizate şi eliberate în 

programelor de control ale Serviciului Reglementare, Monitorizare, 
ție și Ameliorare Mediu, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase 

rezultate din activitatea medicală la un număr de 50 de unități sanitare, precum și modul
șeurile din producție și deşeurile rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii 

gospodăreşti la un număr de 20 agenți economici. 

Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara 
pădurilor proprietate a Municipiului Timișoara 

În decursul anului 2017, Direcţia de Mediu în colaborare cu Asociaţia Sfera Timişoarei a 
plantat în completare la Perdeua forestieră de protecţie situată între Calea Aradului şi Str. Ovidiu 

eţi din speciile stejar roşu, paltin şi salcâm. 
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șeurilor  de la lucrările de 
ști, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale 

și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
ămolurilor de la spălătoriile auto și din 

măr de 795 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 795 de planuri au fost vizate şi eliberate în 

programelor de control ale Serviciului Reglementare, Monitorizare, 
ție și Ameliorare Mediu, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase 

ți sanitare, precum și modul în care sunt 
şeurile rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii 

Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a 

În decursul anului 2017, Direcţia de Mediu în colaborare cu Asociaţia Sfera Timişoarei a 
plantat în completare la Perdeua forestieră de protecţie situată între Calea Aradului şi Str. Ovidiu 
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În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana - Lugojana, 
care administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara conform 
contractelor de administrare nr.10182/20.11.2009 respectiv nr.9905/28.11.2008, s-au efectuat 
diverse activități de administrare, verificare și proceduri de licitație, după cum urmează:  

 Activităţi de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara situate 
în jud. Timiş şi Caraş-Severin 734,4 ha, din care în judeţul Timiş 50,7 ha la Pădurea Verde şi 183,3 
ha în comuna Jdioara, iar în judeţul Caraş-Severin 500,4 ha, în comuna Tincova.  

Participarea la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri; 
Acţiuni de verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, împreună cu 
reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş, Poliţiei Române; 
 Verificări pe teren, în colaborare cu personalul silvic pentru controlul fitosanitar, în 

vederea depistării dăunătorilor;  
Verificări ale integrității gardului care delimitează părţile componente ale corpurilor de 

pădure, pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie, moloz, etc.;  
Participarea la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract, împreună cu Ocolul Silvic 

Ana Lugojana. 
 
H.  Monitorizarea calității aerului, zgomotului și apei 
Legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

prevede pentru indicatorul particule în suspensie PM10, un număr maxim de 35 de depăşiri/an 
calendaristic la fiecare dintre cele două staţii de monitorizare a calităţii aerului, de tip trafic – TM1 
din Cale Şagului şi TM5 din Calea Aradului, staţii fixe care fac parte din Reţeaua Naţională de 
Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA). 

Conform notificărilor primite de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, până la data de 
21 decembrie 2017 s-au înregistrat un număr de 26 depăşiri la staţia TM1 şi 33 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 2010-1017 este prezentată în tabelul şi 
graficul următor: 

 

Anul 

Număr depăşiri PM10 
Staţia TM1 

din Calea Şagului 
Staţia TM5 

din Calea Aradului 
2010 51 40 
2011 64 56 
2012 14 24 
2013 7 23 
2014 4 28 
2015 20 24 
2016 10 22 
2017 26 33 
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 În cursul anului 2017 s-au verificat şi controlat, în baza programelor de control tematice, un 
număr de 40 organizări de şantier din municipiul Timişoara cu posibil impact asupra calităţii 
aerului, particule în suspensie PM10, fiind încheiate note de constatare prin care s-au dispus măsuri 
de diminuare a răspândirii prafului în aerul atmosferic. Totodată, în cadrul întâlnirilor organizate de 
către Consiliul Județean Timiș, au fost transmise propuneri și sugestii pentru întocmirea Planului de 
Menținere a Calității Aerului. 

În ceea ce privește zgomotul generat de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian 
precum şi de activităţile industriale acesta 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 au fost elaborate de către colectivul de cercetare al 
Laboratorului de Acustică şi Vibraţii din cadrul Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara şi 
reprezintă planuri proiectate pentru administrarea emisiilor de zgomot şi efectele acestuia, inclusiv 
măsurile de reducere a nivelului de zgomot. În cursul anului 2017, a fost întocmită documentația 
pentru revizuirea hărților strategice de zgomot în municipiul Timișoara. 

Pe parcursul anului 2017, a fost început procesul de monitorizare, reinventariere şi aducerea 
la zi a bazei de date a luciurilor de apă de pe zona teritorial administrativă a  municipiului 
Timişoara. 
 

COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE  a funcționat în cadrul Direcției de Mediu de la data de 01.01.2017 
până  la data de 01.06.2017, după această dată a trecut în cadrul Biroului Gestiune Populație 
Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție și Activități Administrative, conform prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local nr.165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi 
Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. 

Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie a fost un  
compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi a avut prevăzut în structura sa 3 
funcţionari publici de execuţie.  

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE 
CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 

Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie: 
A. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie prin urmărirea şi 

coordonarea contractului privind „Delegarea  gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune”; 

B. Urmărirea şi coordonarea contractului „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare 
pentru activitatea  de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului 
Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului 
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Timişoara şi  predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prin 
concesiune”; 

C. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice, 
privind gestionarea câinilor fără stăpân, a câinilor cu stăpân, altor animale de companie şi de fermă, 
deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie,  precum şi alte tipuri de sesizări, analizarea situaţilor în teren şi 
urmărirea rezolvării acestora conform competenţelor care revin; 

D. Gestionarea activității de deratizare, dezinsecție, delarvizare, dezinfecție și 
tratamente fitosanitare pe domeniul public de pe raza municipiului Timișoara 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 până la data de 01.06.2017: 
A. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie. 
În perioada 01.01-30.05.2017 s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului 

S.C. „Danyflor” S.R.L, a contractului de concesiune privind  „Delegarea  gestiunii serviciului 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”, contractul cu nr.91/01.07.2016. 
Au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a animalelor din 
adăpost.  
  Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2017, au fost în 
număr de 60  şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L. 

Activitatea în anul 2017 din cadrul adăpostului de animale aparţinând concesionarului 
S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează: 
 –  în  perioada 01.01-30.05.2017  au fost recepţionate serviciile conform situaţiilor de lucrări 
depuse, în valoare totală de 868.805,67  lei cu TVA inclusă,  

Activitatea în perioada 01.01-30.05.2017 din cadrul adăpostului de animale aparţinând 
concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează:  

 369 câini ridicaţi de pe domeniul public,  
 192 câini adoptaţi,  
 6 câini revendicaţi,  
 162 de câini decedați în cadrul adăpostului,  

La data de 30.05.2017 se aflau în adopostul concesionarului un număr  de  539 câini. 
B.  Urmărirea şi coordonarea contractului  privind colectarea cadavrelor de pe domeniul 

public şi din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timişoara.  
În perioada 01.01-30.05.2017, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului 

S.C. „Danyflor” S.R.L, referitor la contractul nr.2/19.01.2016 privind „Delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare pentru activitatea  de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul 
public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de 
pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile 
de neutralizare, prin concesiune”. 
 În perioada 01.01-30.05.2017, au fost înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara un  
număr de 15 sesizări privind prezenţa cadavrelor pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 
Acestea au fost soluţionate de către concesionar. De asemenea, au fost înregistrate sesizări direct de 
către reprezentanții concesionarului prin dispeceratul serviciului, dar  s-a identificat și pe teren 
prezența unor cadavre cu ocazia verificărilor efectuate zilnic, conform programului acestuia.   
 În cursul perioadei 01.01-30.05.2017 au fost ridicat de pe domeniul public un număr de 211 
cadavre şi au fost recepţionate situaţiile de lucrări în valoare totală de  26.898,52 lei cu TVA 
inclusă.  

C.   Lucrările de deratizare, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare nu s-au 
efectuat în cursul perioadei 01.01-30.05.2017, având în vedere faptul că procedura de achiziţie 
publică a contractului pentru „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara”, a fost contestată în instanţă. 

În perioada 01.01-30.05.2017 au fost înregistrate și soluționate 25 de sesizări privind 
lucrările de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie.  
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Începând cu data de 13.07.2017, Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate  al 
primarului  are delegate atribuțiile privind urmărirea contractelor de delegare de gestiune a 
serviciilor la S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara: 

1. Contractul nr.7 din 03.05.1999 aprobat prin H.C.L. nr.38/02.03.1998, cu modificări și 
completări ulterioare;  

2. Contractul nr.66/07.08.2006 pentru concesionarea Piaţei de Gros, aprobat prin H.C.L. 
nr.323/25.07.2006, cu modificări și completări ulterioare;  

3. Contractul nr.3/17.12.2012 pentru concesionarea Piaţei Iosefin, aprobat prin H.C.L. nr. 
266/04.12.2012. 

Piețele administrate de S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara sunt: Piaţa Doina, Piaţa Badea Cârţan,  
Piaţa Bălcescu, Piaţa  700, Piaţa Giroc, Piaţa Dacia, Piaţa Soarelui, Piaţa Lipovei, Piaţa  Iosefin, 
Piaţa Gros, Piaţa Grigore Alexandrescu -  teren. 

Activitatea desfășurată de S.C. „Piețe” S.A. Timișoara este monitorizată și urmărită de către 
urmăritorul de contract, prin raportările transmise de către S.C. „Piețe” S.A. la solicitarea acestuia, 
raportări care sunt transmise săptămânal, în format electronic. De asemnea, săptămânal sunt 
organizate sedințe de lucru în cadrul Direcției de Mediu la care participă Directorul Direcției de 
Mediu, un reprezentant legal al S.C. „PIEȚE” S.A., consilierul Primarului Municipiului Timișoara 
cu atribuții în domeniu, precum  și alte persoane invitate.  

 
OBIECTIVE MAJORE 2017 LA NIVELUL SERVICIUL REGLEMENTARE 

MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU: 
1. Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ şi a 

politicilor de protecţie a mediului urban; 
2. Intensificarea activităţii de verificare şi control a respectării reglementărilor în domeniul 

protecţiei mediului urban natural şi construit şi a condiţiilor impuse prin avizele pentru 
mediu urban; 

3. Demararea activităţilor pentru dezvoltarea unui Sistem de Management Energetic ISO 
50001 la nivelul clădirii Primăriei Municipiului Timişoara; 

4. Demararea activităţilor pentru dezvoltarea unui sistem de Management de Mediu ISO 
14001 la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara;   

5. Revizuirea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru prevenirea și 
reducerea zgomotului ambiant 
 

 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 şi 7 inspectori de specialitate - personal contractual. 

Şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă – Diana – Mihaela NICA. 
În cursul anului 2017, în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost 

ocupată de 10 funcţionari publici şi 7 inspectori de specialitate. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE 

JOACĂ: 
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 
locurile 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; 
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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 2017: 
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 şi amenajare a parcurilor, 

scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, 
elagare şi defrişare arbori, prestate de S.C. „HORTICULTURA” S.A., S.C. „ROGERA PREST 
COM” S.R.L., S.C. „GREEN CITY ANDLIV” S.R.L., valoarea lucrărilor pentru anul 2017 fiind de 
25.118.196,96 lei. 

S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 5.650 
buc. arbori în următoarele parcuri, scuaruri şi străzi: Bulevardul Take Ionescu, Piaţa Consiliul 
Europei, Parcul Copiilor Ion Creangă, Splaiul Tudor Vladimirescu, Calea Aradului, Parcul Mocioni, 
Parcul Poporului, str. Zurobara, Pasajul Jiul, str. Paciurea, Colegiul Naţional „C.D. Loga”, Parcul 
Catedralei, Calea Circumvalaţiunii, str. Remus, str. Filaret Barbu, str. Virgil Madgearu, Parcul 
Rozelor, str. Academician Alexandru Borza, groapă Grădina Bănăţeană, str. 3 August 1919, Splaiul 
Nistrului, str. Simion Bărnuţiu, str. Mihai Eminescu, str. Miron Cristea, str. Buftea, str. Cicio Pop, 
Bulevardul Revoluţiei, str. Pestalozzi, Calea Lugojului, Colegiul Naţional „Jean Louis Calderon”, 
BRD, 3F, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, str. Corneliu Coposu, str. Cluj, Piaţa Victoriei, Piaţa 
Libertăţii, str. Tapia, str. Aida, Scuar Universitatea de Medicină şi Farmacie, Bulevardul Sudului, 
str. Panselelor, str. I. Miloia, str. Cercului, str. Chimiştilor, str. Traian Vuia, str. Progresul, str. Anul 
1848, str. 1 Decembrie 1918, str. I. Pavlov, str. W. Shakespeare, str. I. Ciordaş, str. Muncitorilor, 
str. C. Brâncoveanu, str. Rusu Şirianu, Zona Stadion, str. Surorile Martir Caceu, Bulevardul Liviu 
Rebreanu, str. Bucegi, str. Salcâmilor, str. Feldioara, str. Panselelor, str. Crişul, str. Orion, str. 
Stejarul, str. Roentgen, str. Carpaţi, str. Podeanu, str. Al. Macedonski, str. Arieş, Zona Stadion, 
Parcul Karlsrhue, str. Someş, str. Bradul etc.; 

S-au plantat în parcuri, scuaruri şi străzi şi s-au repartizat la asociaţiile de 
proprietari/locatari un număr de 33.520 buc. arbuşti şi subarbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu, 
trandafiri şi plante perene) pe: str. Calea Circumvalaţiunii, Parcul Copiilor „Ion Creangă”, Ceas 
Floral, Bulevardul Take Ionescu, str.  Corneliu Coposu, str. Cluj, Str. I. C. Brătianu, Piaţa Mărăşti, 
Colegiul Naţional „C.D. Loga”, str. D. Paciurea, Piaţa Mocioni, Scuarul Piaţa Plevnei, str. Remus, 
Parcul Poporului, Bulevardul C.D. Loga, str. Eugeniu de Savoya, str. Vasile Alecsandri, Intrarea 
Doinei, Pasajul Jiul, Dr. Russel, Parcul Rozelor, str. Vasile Lucaci, str. Tapia, str. Titan, str. 
Gheorghe Lazăr, str. I. Perlea, Bulevardul Revoluţiei, Colegiul Naţional Jean Louis Calderon, Aleea 
F.C. Ripensia, str. Daliei, Ceas Floral, Electromotor, Scuar Botanic, str. Simion Bărnuţiu, Scuar 
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Colegiul Economic „F. S. Nitti”, str. Humuleşti, str. 
Luceafărul, Intrarea Râului, str. Matei Milo, Intrarea Castanilor, Calea Buziaşului, str. Alexandru 
Odobescu, str. Nicolae Ilieşu, str. Martir Marius Nemţoc, str. Ulpia Traiana, str. Hărniciei, str. 
Musicescu, str. Bucegi, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, str. Electronicii, str. Diaconu 
Coressi, Bulevardul Liviu Rebreanu, str. Cerna, str. Sirius, Bulevardul Mareşal Constantin Prezan, 
str. Drubeta, str. Bucegi, str. Iris, str. Luceafărul, Calea Şagului, Intrarea Iederei, Calea Buziaşului, 
str. G. Musicescu, str. Uranus, Intrarea Sabinei, str. Martir Octavian Ţintaru, str. Meziad, Intrarea 
Basmului, Aleea Inului, Grădiniţa PP nr. 11, str. Petre Râmneanţu, str. Aştrilor, str. Atomului, str. 
Evlia Celebi, Parcul Carmen Sylva, Parcul Karlsrhue, Scuarul Piaţa Eforie, intersecţie Victor Hugo 
cu Bulevardul Chişodei, str. Arieş etc. 

S-au plantat 308.521 bucăţi flori anuale şi 25.900 bulbi lalele în spaţii verzi şi jardiniere în: 
Parcul Central Anton von Scudier, Piaţa Victoriei, Scuar Capitol, Primărie, Piaţa Libertăţii, str. 
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Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Sfântul Gheorghe, Bulevardul Michelangelo, str. Mihai Eminescu, 
Parcul Copiilor Ion Creangă, str. Simion Bărnuţiu, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, Bulevardul 
Vasile Pârvan, Piaţa Leonardo DaVinci, Grădina Botanică, Bastion, Ceas Floral, str. Proclamaţia 
Timişoara, Bulevardul I.C. Brătianu, Podul Florilor, Consiliul Judeţean, Colegiul Naţional „C.D. 
Loga”, str. Mocioni, Cinema Studio, Scuar Electromotor, Int. Continental, Scuar Lupoaică, 
Cimitirul Eroilor, Cimitirul Săracilor, Dr. Russel, Parcul Poporului, Piaţa Traian, Parcul Alpinet, 
Parcul V.Pârvan, Parcul Rozelor, Scuarul P-ţa Crucii, Scuarul P-ţa Bălcescu, Şcoala Generală nr.30; 

S-au plantat 225.329 bucăţi flori bienale în spaţii verzi şi jardiniere în: Piaţa Victoriei, 
Scuar Capitol, Primărie, Piaţa Libertăţii, str. Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Sfântul Gheorghe, 
Bulevardul Michelangelo, Str. Mihai Eminescu, Platou Parcul Copiilor „Ion Creangă”, str. Simion 
Bărnuţiu, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, Bulevardul Vasile Pârvan, Piaţa Leonardo DaVinci, 
Grădina Botanică, Bastion, Ceas Floral, str. Proclamaţia de la Timişoara, Bulevardul I.C. Brătianu, 
Podul Florilor, Consiliul Judeţean, Colegiul Naţional „C.D. Loga”, str. Mocioni, Cinema Studio, 
Scuar Electromotor, Int. Continental, Cimitirul Eroilor, Cimitirul Săracilor, Dr. Russel, Parcul 
Poporului, Piaţa Traian, Parcul Vasile Pârvan, Parcul Rozelor, Sala Olimpia, Scuarul Piaţa 
Bălcescu, Şcoala Generală nr. 30, str. Martir Vasile Balus etc.  

S-au plantat 4.556 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) în jardiniere şi pe suporţii metalici din 
Piaţa Victoriei, Capitol, Primărie Piaţa Libertăţii, str. Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Sfântul 
Gheorghe, Bulevardul Michelangelo, Str. Mihai Eminescu, Platou Parcul Copiilor „Ion Creangă”, 
str. Simion Bărnuţiu, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, Bulevardul Vasile Pârvan, Piaţa 
Leonardo DaVinci, Grădina Botanică, Bastion, Ceas Floral, str. Proclamaţia de la Timişoara, 
Bulevardul I.C. Brătianu, Podul Florilor, Consiliul Judeţean, Colegiul Naţional „C.D. Log”a, 
Cinema Studio, Scuar Electromotor, Int. Continental, Scuar Piaţa Victoriei, Cimitirul Eroilor, 
Cimitirul Săracilor, Dr. Russel, Parcul Poporului, Piaţa Traian, Parcul Vasile Pârvan, Parcul 
Rozelor, Intersecţie Arieş cu Memorandului, intersecţie Arieş cu Surorile Martir Caceu, intersecţie 
Arieş cu calea Martirilor etc. 

 

 
Situaţia comparativă a plantărilor – anii 2016 – 2017 

S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 417,65 ari în: Pasajul Jiul, Bulevardul 
Take Ionescu etc.; 

S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală (însumată) cosită fiind de 
aproximativ 306.305,84 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 11.943 arbori, 
S-au defrişat 888 buc. arbori cu diametrul 10-30 cm, 857 buc. arbori cu diametrul 31-60 

cm şi 277 buc. arbori cu diametrul peste 60 cm., aceştia fiind arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi sau 
răsăriţi spontan şi s-au extras 810 cioate; 

S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi 
de pe o suprafaţă însumată de 16.500,08 ha; 
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S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 450.117,90 ari; 
S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă însumată de 1.216,90 ari; 
S-a curăţat o suprafaţă însumată de 1.883,61 ari de zăpadă; 
S-au udat arbori rezultând un număr însumat de 608.280 arbori, arbuşti şi conifere şi 

10.448 ml. gard viu, 2.690,94 ari cu plante floricole şi 6.112,99 ari cu suprafeţe gazonate; 
S-au confecţionat şi amplasat 152 bănci şi 88 coşuri pe str. Brânduşei, Scuarul Piaţa Dacia, 

str. Dornei, Scuarul Plavoşin, str. I. Slavici bl 22, Scuarul Aron Cotruş, str. Cerna, str. Cerna bl 4, 
Colegiul Economic F.S. Nitti, Şcoala Aj. Iris, str. Dumitru Jugănaru nr. 1, Aleea F. C. Ripensia nr. 
7, Parcul Carmen Sylva, Piaţa Doina, Parcul Adolescenţilor, Parcul Karlsrhue, str. Martir Andrei 
Istvan nr. 11 bl 66-67, Parcul 3 August 1919, str. Mureş nr. 121-123, Grădiniţa PP nr. 38, Scuarul 
Piaţa Bălcescu, str Orion nr. 2, str. Retezat, str. Sirius nr. 4, Zona Stadion Dan Păltinişan, str. 
Steaua, Parcul Soarelui, Scuar Negoiu, Grădiniţa PP nr. 11, Şcoala generală nr. 16, Aeroport, str. 
Dobrogea, str. Iepurelui, str. Ismail nr. 3-4, str. Martir Motohon Silviu nr. 53, str. Micu Ioan 
Inocenţiu intersecţie cu str. Căprioarei, str. Silistra B bl A90, Parcul Justiţiei, Colegiul Naţional 
„C.D. Loga”, Colegiul Naţional Bănăţean, Dr. Russel etc.; 

S-au amplasat 8 foişoare în str. Martir Andrei Istvan nr. 11 bl 66-67, str. Sirius nr. 4, str. 
Iepurelui, str. Micu Ioan Inocenţiu intersecţie cu str. Căprioarei, str. Silistra B bl A90, Parcul 
Soarelui; 

S-au amplasat 40 jardiniere în: Scuarul Piaţa Bălcescu, str. Marăşeşti, Piaţa Libertăţii, 
Pasajul Jiul. 

În vederea întreţinerii şi amenajării zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 1.264,54 ari; 
Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului 

urban din parcuri şi scuaruri; 
S-au coordonat lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din 

municipiul Timişoara, după cum urmează: 
S-a efectuat reparaţia capitală a locurilor de joacă care nu mai corespundeau cerinţelor 

esenţiale de securitate, la 7 locuri de joacă situate pe spaţii verzi şi la grădiniţe – str. Brânduşei, str. 
Plavoşin, str. Dornei, dr. Russel, str. Sirius, str. Rachetei, Str. Iepurelui, respectiv str. Silistra; 

S-au executat lucrări de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor rezultând 306 (pe 4 zone) intervenţii la locurile de joacă. 

Modernizare Parcul Alpinet – în cursul anului 2017 au fost efectuate lucrări în valoare de 
663.004,64 lei (TVA inclus), valoarea totală a lucrărilor fiind de 1.335.212,01 lei (TVA inclusă).  

Modernizare Parcul Scudier (Central) – în cursul anului 2017 au fost efectuate lucrări în 
valoare de 1.737.173,49 lei (TVA inclusă), valoarea totală a lucrărilor fiind de 7.735.000,00 lei 
(TVA inclus).  

Pe parcursul anului 2017 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.  

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

În cursul anului 2017 au fost organizate mai multe activităţi educative în diferite puncte ale 
parcului prilejuite de anumite evenimente cum ar fi: “Ziua Păsărilor 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 Înconjurător” (5 Iunie),  
evenimente la care au participat grupuri organizate de copii provenite de la diferite şcoli şi 
grădiniţe. 
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S-au întocmit răspunsuri la sesizările venite din partea cetăţenilor şi s-au formulat adrese în 
vederea îmbunătăţirii activităţii către diverse instituţii sau societăţi comerciale. 

De asemenea, personalul contractual 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.  

Au fost încheiate 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, atelier de olărit, clovni, carturi cu pedale), şi au 
fost avizate şi urmărite contractele încheiate de către Primăria Municipiului Timişoara cu diverşi 
agenţi economici care au desfăşurat activităţi comerciale în incinta parcului. 

Personalul contractual  a pus accent pe colaborarea 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., igienizarea grupurilor sanitare de către Societatea Drumuri Municipale, 
lucrările de mentenanţă a caruselului de către S.C. „Sneberger Lunapark” S.R.L., lucrările de 
mentenanţă a încărcătorului universal pe bază de energie solară şi staţie Wi-Fi de către S.C. „Black 
Light” S.R.L. iar paza obiectivului şi ordinea publică au fost asigurate de către Poliţia Locală. 

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. 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 de către consilierii Servicului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă un număr de 
1.998 adrese şi sesizări de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice privind necesitatea efectuării 
lucrărilor de tăieri de corecţie, defrişarea arbori, plantare material dendrologic, amenajare/refacerea 
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zonelor verzi, de identificarea terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, montare mobilier 
urban şi alte probleme specifice serviciului. 

 
OBIECTIVE MAJORE 2018 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI 

DE JOACĂ: 
1. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi a locurilor de joacă din municipiul Timişoara; 
2. Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulaţie, scuaruri, parcuri şi cvartale de 

locuinţe; 
3. Plantarea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice pentru 

amenajarea spaţiilor verzi pe domeniul public; 
4. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru 

mărirea suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor; 
5. Repararea/schimbarea băncilor deteriorate, coşurilor de gunoi, mobilierului urban şi 

echipamentelor de joacă de pe spaţiile verzi şi din locurile de joacă, amplasarea de jardiniere în 
vederea plantării cu material dendro – floricol etc.; 

6. Utilizarea unor tehnologii noi în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 
(containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, noi specii de arbori şi arbuşti, sisteme 
moderne cu programare electronică pentru irigaţii); 

7. Întocmirea de DALI+PT pentru: „Modernizarea Scuarului Piaţa Crucii” şi „Modernizarea 
Parcului Copiilor Ion Creangă”. 

8. Finalizarea lucrărilor pentru obiectivele: Modernizarea Parcului Anton von Scudier 
(Central) şi Modernizarea Parcului Alpinet.  

9. Finalizarea Studiului de Fezabilitate/DALI pentru „Amenajare loc de joacă şi zonă verde 
adiacent str. Paul Constantinescu” şi achiziţia contractului de lucrări 

10. Achiziţia contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului Modernizarea Parcului 
Cetăţii (Centrul Civic) şi execuţia lucrărilor. 

 
III. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 13 angajaţi 

personal contractual, după cum urmează: 4 inspectori de specialitate, un referent şi 8 îngrijitori. 
Responsabilul Compartimentului Grădina Zoologică – Claudiu – Martin CHIRA. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI GRĂDINA ZOOLOGICĂ: 
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. 

 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017: 
A. Au fost întocmite documentele pentru achiziţia de servicii și bunuri necesare funcționării 

grădinii și s-a urmărit derularea contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziție publică, 
după cum urmează: 

Hrană pentru animalele din colecţia Grădinii Zoologice Timişoara – Contracte subsecvente 
de furnizare nr.1 și 2/27.01.2017, nr.46 și 47/04.05.2017, nr.122 și 123/07.08.2017 și  nr.172 și 
173/13.11.2017, încheiate  cu S.C. „CIA METAL” S.R.L., fiind urmărite, recepționate și plătite 
bunuri  în valoare totală de 331.017,96 lei; 

Servicii de neutralizare a deşeurilor medicale şi biologice – Contract de prestare servicii nr. 
49/10.05.2017, încheiat  cu S.C. „PRO AIR CLEAN” S.R.L., fiind urmărite și plătite servicii în 
valoare totală de 816,34 lei; 

Servicii veterinare – Contract de prestare servicii nr.72/06.06.2017, încheiat  cu S.C. 
„HAPPY PET” S.R.L., fiind urmărite  și plătite servicii veterinare în valoare totală de 4.641 lei; 
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Produse farmaceutice, medicamente, vaccinuri şi consumabile medicale – Contract de 
furnizare nr. 118/25.07.2017, încheiat  cu S.C. „KENVET” S.R.L., fiind urmărite, recepționate și 
plătite bunuri în valoare totală de 10.134,27  lei; 

5 Containere metalice cu rol de bucătărie, atelier și magazie – Contract de furnizare 
nr.128/24.08.2017, încheiat  cu S.C. „PALMEX CM” S.R.L., fiind recepționate  și plătite 
containerele în valoare totală de 65.033,50 lei; 

Pușcă de tranchilizare și seringă telescopică – Contract de furnizare nr. 189/20.12.2017, 
încheiat  cu S.C. „AROW INTERNAȚIONAL” S.R.L., urmând ca în anul 2018 să fie plătită suma 
de 16.643,56  lei; 

De asemenea, cheltuielile pentru funcționarea Grădinii Zoologice au mai presupus: 
–Servicii de telefonie și internet  Contract de furnizare nr.95690001366/23.09.2011, 

încheiat  cu S.C. „RCS & RDS” S.R.L., fiind  plătite servicii în valoare totală de 5.307,98 lei; 
–Abonament pentru utilizarea/exploatarea resurselor de apă subterană  Contract de 

furnizare nr.399/01.01.2017, încheiat  cu S.C. „Administrația Bazinală a Apelor Banat”, fiind  
plătită suma de 1.402,33 lei; 

Combustibil pentru autoutilitară, buldo-excavator şi uneltele mecanizate care funcţionează 
cu combustibil lichid – Contract de furnizare nr.129/20.12.2016, încheiat  cu S.C. „LUK OIL” 
S.R.L., fiind plătită contravaloarea combustibilului comandat, de 2.788,27 lei; 

 Cotizație anuală 2017 la Asociația „Species 360” (fost ISIS) – 2.235,36 lei; 
B. Administrarea colecţiei de animale: 
La data de 31.12.2016 colecţia cuprindea un număr de 55 de specii şi peste 310 de indivizi, 

iar la data de 31.12.2017 colecţia cuprinde un număr de 55 de specii şi peste 311 de indivizi.    
C. 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; 

D. 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 Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara au fost organizate următoarele 

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

a) În cadrul programului „Școala altfel” s-au desfășurat mai multe acțiuni cu participarea 
publicului.  

b) În data de 01.06.2017 Grădina Zoologică Timişoara a sărbătorit 10 ani de la deschidere, 
iar reprezentanții Grădinii Zoologice i-au primit pe vizitatorii într-o atmosferă de sărbătoare, cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.                     

c) În data de 09.08.2017. 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 cerbii, urşii şi păsările de apă şi au avut parte de un program de „animal petting” unde 
au avut acces direct la animale precum iepuri, suricate, 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. 

În data de 17.09.2017 Grădina Zoologică a fost lovită de o furtună devastatoare care a cauzat 
atât pagube materiale cât și pierderi de vieți omenești. În urma acestui nefericit eveniment, s-a 
organizat o acțiune de voluntariat pentru a remedia pagubele produse. 
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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. 
E. Grădina Zoologică Timişoara are încheiat un parteneriat cu Parcul Zoo Szeged, 

parteneriat încheiat între primăriile celor două oraşe. Acest parteneriat presupune consiliere 
reciprocă privind deţinerea animalelor precum şi schimburi de colecţie.  
    Există o bună colaborare cu Grădinile Zoologice din Oradea, Brașov, Galați şi Reşiţa în 
urma acesteia au fost realizate schimburi de animale. 

F. Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite din cadrul Grădinii 
Zoologice Timişoara a primit un număr de 15 păsări rănite din diferite specii sălbatice. După ce au 
fost îngrijite şi tratate s-a reuşit eliberarea a 12 păsari ȋnapoi ȋn natură. 

ÎNCASĂRI  La sfȃrşitul anului 2016 au fost 85.016 vizitatori plătitori şi s-au ȋncasat 
169.196 lei, iar la sfârșitul anului 2017 au fost aproximativ 50.000 de vizitatori plătitori și s-au 
incasat 123.491 lei. Numărul de vizitatori plătitori a scăzut datorită introducerii gratuităților 
acordate copiilor sub 14 ani, începând cu prima jumătate a anului 2017.  

Numărul de persoane care au vizitat gratuit Grădina Zoologică Timişoara în anul 2017, cu 
ocazia zilelor cu acces gratuit, a evenimentelor, schimburilor de experienţă, activităţii de cercetare 
şi educaţie și a introducerii gratuităților pentru copii a fost de aproximativ 40.000 de vizitatori. 

 
 
 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018: 
1. Îmbogăţirea colecţiei de animale cu cel puţin 2 noi specii de animale; 
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2. Realizarea unui Program educaţional în vederea promovării protecţiei şi conservării 
biodiversităţii şi necesităţii conservării speciilor periclitate sau pe cale de dispariţie; 

3. Popularea habitatelor libere; 
4. Achiziţie materiale de întreţinere, reparaţii şi modernizare a habitatelor pentru animale. 
5. Demararea procedurilor pentru construirea unui adăpost pentru feline mari; 

 
DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, 

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI 
 

 
ȘEF SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE,    ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI 
PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,    LOCURI DE JOACĂ, 
 Cristian Gabriel – CĂRĂBAȘ              Diana – Mihaela NICA 
 
 

 Responsabil Compartiment Grădina Zoologică,        CONSILIER, 
  Claudiu – Martin CHIRA        Victor  BIRDA  
 


