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     ROMÂNIA          
     JUDEŢUL TIMIŞ         
     MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
     
 

_________________________________________________________________________________                   
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Pe anul 2020 

DIRECŢIA DE MEDIU 
 

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

Municipiului Timişoara. Activitatea Direcţiei de Mediu a fost coordonată de Domnul Adrian - 
Amedeo BERE - SEMEREDI – Director Executiv. 

Direcţia de Mediu a avut în cursul anului 2020 prevăzută în structura sa un număr de 55 de 
posturi, din care 47 posturi ocupate: 27 funcţionari publici (4 funcţii publice de conducere şi 23 de 
execuţie), 20 angajaţi personal contractual și 8 posturi vacante 

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

MEDIU; 
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ; 
III. BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECȚIE, 

DEZINFECȚIE – preluat de Direcția de Mediu în baza HCL 873/07.07.2020 
IV. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ; 
 
I. SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE 

MEDIU  
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 17 posturi, din care 
16 funcţionari publici: (1 funcţionar public de conducere vacant şi 15 funcţionari publici de execuţie, 
din care 3 posturi vacante și 1 post detașat la Prefectura Timiș) și 1 post inspector de specialitate – 
personal contractual care este post vacant.  

Şef Serviciu Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu: Domnul Alexandru 
GHIULAI – cu delegare de atribuții.  

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI REGLEMENTARE, MONITORIZARE, 
PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU:  

A. Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări edilitar 
– gospodăreşti; 

B. Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu 
Urban și Gestiune Deșeuri, avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor,  evaluarea zonelor verzi 
care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2020, Hotărârii 
Consiliului Local nr. 155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr. 300/2012, modificată şi completată cu 
H.C.L. nr. 349/2013 și 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 – verbale de afişare, respectiv de dezafișare şi afişare a anunţurilor 
publice la sediu și pe site; 



2                                                                                                                       Cod FO24-04, ver.1 

E. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor de la lucrările de intervenții, 
refaceri și construcții edilitar-gospodărești și a deșeurilor rezultate din activitatea medicală; 

F. Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a pădurilor 
proprietate a Municipiului Timișoara; 

G. Monitorizarea calității aerului și zgomotului; 
H. Urmărire contracte S.C. PIEȚE S.A. 
I. Programe și proiecte 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020:  
A. Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări edilitar 

– gospodăreşti;  
În perioada ianuarie – decembrie 2020, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 224  

documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: alimentare cu energie 
electrică – 32, branșamente apă – 29, branșamente energie electrică – 3, branșamente gaze naturale – 
137, extindere rețele apă-canal – 10, extindere rețele gaze naturale – 46, racorduri canal – 34, 
înlocuire conducte gaze naturale – 10, reabilitare și modernizare rețele – 7, preluare și descărcări ape 
pluviale – 3. 

 
Față de anul 2019, s-a înregistrat o scădere a numărului documentațiilor depuse în vederea 

obținerii permisului de spargere de la 487 la 224. 

 
Evoluția permiselor de spargere în perioada 2017 – 2020 

 
B. Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu 

Urban și Gestiune Deșeuri, avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor,  evaluarea zonelor verzi 
care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2020, Hotărârii 
Consiliului Local nr. 300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 349/2013 și întocmirea notelor 
de plată; 
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În  decursul anului 2020, au fost eliberate 1166 avize, iar evaluarea zonelor verzi afectate în 
urma lucrărilor edilitar-gospodărești în cazul acestor avize s-a ridicat la valoarea de 14.049,08 lei. 

Față de anul 2019, s-a înregistrat o scădere a numărului documentațiilor depuse în vederea 
obținerii avizului de principiu mediu urban și gestiune deșeuri de la 1578 la 1166. 

Au fost verificate 109 avize cu risc scăzut, mediu și ridicat și au fost verificate 22 de 
locații/șantiere cu posibil impact poluator asupra mediului. În urma acestor verificări au fost aplicate 
3 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea condițiilor impuse prin avizele de principiu mediu 
urban și gestiune deșeuri, în valoare totală de 7.500 lei. 

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; 

În anul 2020, au fost identificate și verificate pe teren un număr de 166 amplasamente 
aparținând domeniului public al municipiului Timișoara – ocupate temporar și s-a încasat suma de 
42.834,84 lei. 

 
Grafic de încasare lunară a taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public – 2020 
 
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 – verbale de afişare, dezafișare, respectiv afişarea anunţurilor 
publice la sediu și pe site. 

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 
gospodăria subterană, etc. 

S-au întocmit un număr de 172 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 
atât sediul instituţiei, cât și pe site. 

E. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor de la lucrările de intervenții, 
refaceri și construcții edilitar-gospodărești și a deșeurilor rezultate din activitatea medicală. 

În cursul anului 2020, au fost depuse un număr de 679 de planuri de eliminare a deşeurilor de 
către producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – 
gospodăreşti precum și pentru deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale. Toate cele 679 
planuri au fost fie vizate şi eliberate în termen către beneficiari, fie s-au întocmit comunicări către 
beneficiarii acestora, pentru documentațiile incomplete. 

 F. Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a pădurilor 
proprietate a Municipiului Timișoara  
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Prin Protocolul de predare-primire, înregistrat nr. SC2020-24593/21.10.2020, încheiat în baza 
HG790/2020, cu Direcția Silvică, Municipiul Timișoara a intrat în posesia a 519,8412 ha din Pădurea 
Verde, administrate prin contractul nr. 889/21.10.2020. Conform acestui protocol, municipiul 
Timișoara are obligația de a amenaja, în termen de 5 ani, Pădurea Verde ca Pădure Parc. 

Demararea proiectului pentru transformarea Pădurii Verzi în Pădure Parc, este amânată, 
deoarece prin HG nr. 790/2020 s-au predat doar parcelele de pădure, nu și aleile care le despart, iar 
amenajările pentru Pădure Parc sunt permise doar pe aceste alei, pentru a nu afecta integritatea 
pădurii. 

S-a accesat schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, 
pentru suprafața de 496 ha, la o valoare estimată de 94.240 euro, pe o perioadă de 5 ani. 

În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana - Lugojana ce 
administrează suprafeţele de pădure proprietate a Municipiului Timişoara conform contractelor de 
administrare nr. SC2019-11752/14.05.2019, respectiv contract nr. SC2019-11753/14.05.2019 s-au 
verificat următoarele aspecte: 

- administrarea pădurilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara situate în județele 
Timiş şi Caraş-Severin 731,1 ha, din care în judeţul Timiş 47,4 ha la Pădurea Verde şi 183,3 ha în 
comuna Jdioara, respectiv 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, realizate împreună cu 

reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş; 
 - verificări pe teren în colaborare cu personalul silvic pentru controlul fitosanitar în vederea 

depistării dăunătorilor;  
- verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de pădure 

pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie,molozuri etc.;  
- participarea la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul Silvic 

Ana Lugojana şi Ocolul Silvic Timişoara. 
 
 
 
Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara  
Începând cu anul 2001, Primăria Municipiului Timişoara, a plantat arbori şi arbuşti în scopul 

creării unei Perdele forestiere de protecţie, pe o suprafaţă de 18 ha, între  Calea Torontalului şi Str. 
Ovidiu Balea.  

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, scoaterea uscăturilor, aplicarea de tratamente 
fitosanitare, deratizare, dezinsecţie.  

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

Direcția de Mediu, a demarat discuțiile cu Direcția Silvică Timiș, în vederea sponsorizării cu 
20.000 puieți stejar, pentru a fi plantați în completare la Perdeaua Forestieră. 

G. Monitorizarea calității aerului și zgomotului 
Actualizarea hărţii strategice de zgomot  a fost realizată de către Primăria Municipiului 

Timişoara împreună cu  S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A. şi S.C. 
VIBROCOMP S.R.L., subcontractant, în cadrul  contractului de prestări servicii nr. 93/31.07.2018 
încheiat cu S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A. – având ca obiect  
principal „actualizarea hărţilor strategice de zgomot a Municipiului Timişoara”. Culegerea şi 
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constituirea  bazelor de date de intrare  utilizate la elaborarea hărţii strategice de zgomot, actualizată, 
a fost realizată de către S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A. 

Studiul „Actualizarea Hărţii Strategice de Zgomot în Municipiul Timişoara” a fost avizat în 
cursul anului 2019 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş şi aprobat de către Consiliul 
Local al Municipiului Timişoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 12.03.2019. 

Pe baza rezultatelor din harta strategică de zgomot actualizată, au fost întocmite planurile de 
acţiune, în scopul diminuării nivelurilor de zgomot şi a reducerii numărului de persoane expuse la 
zgomot. 

Studiul „Revizuirea Planurilor de Acţiune pentru Prevenirea şi Reducerea Zgomotului 
Ambiant în Municipiul Timişoara” a fost realizat de către  S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi 
– INCERTRANS S.A. Bucureşti, în cadrul contractului de prestări servicii nr. 34/01.04.2019. 
Planurile de acţiune au fost transmise, în cursul lunii iulie 2019, către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Timiş în vederea avizării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Conform Ordinului nr. 598 din 20 iunie 2019 privind aprobarea listelor cu unităţiile 
administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi 
aglomerările prevazute în anexa nr.1 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
încadrează Municipiul Timişoara în regimul de gestionare I, pentru indicatorul particule în suspensie 
PM10 iar  Municipiul Timişoara este autoritatea administrației publice competentă să iniţieze 
elaborarea unui Plan de calitate a aerului, conform prevederilor art.22 din Legea nr. 104/15.06.2011, 
precum şi ale art. 13, (2) din HG nr. 257/15.04.2015. 
      În conformitate cu Ordinul mai sus menţionat, elaborat pe baza evaluării calităţii aerului la nivel 
naţional, care a utilizat măsurători în puncte fixe, realizate cu ajutorul staţiilor de măsurare care fac 
parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, aflată în administrarea autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului, aglomerarea Timişoara se încadrează în regimul de 
gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie (PM10) pentru care este necesară iniţierea 
Planului de calitate a aerului. 

La data prezentei, la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, a fost demarată procedura de 
elaborare a Planului de calitate aer, a fost stabilită componenţa Comisiei tehnice. Coordonatorul 
acesteia a convocat membrii comisiei în data de 29.10.2019 şi a iniţiat Planul de calitate a aerului. La 
şedinta au participat membrii comisiei, precum şi autoritatea publică locală pentru protecţia mediului 
şi autoritatea publică pentru inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, în calitate de 
invitaţi. 

Iniţierea Planului de calitate a aerului s-a efectuat prin publicarea anunţului public pe pagina 
de internet proprie şi pe pagina de internet a APM Timiş şi într-un ziar de circulaţie locală. 

În urma procedurii de achiziţie publică, s-a încheiat contract cu un elaborator înscris în 
Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului. 

In data de 03.12.2019 a fost încheiat procesul verbal de predare-primire pentru depunerea 
studiului privind calitatea aerului în aglomerarea Timişoara, iar în data de 19.12.2019 a fost încheiat 
procesul verbal de predare primire pentru depunerea Planului privind calitatea aerului în aglomerarea 
Timişoara. 

Conform  prevederilor  H.G. nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare 
a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a 
calităţii aerului, conform art.20, aliniat(2), a fost mediatizată postarea pe site-ul Primăriei 
Municipiului Timişoara, în ziar şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a Planului de calitate a 
aerului pentru aglomerarea Timişoara. 
  La propunerea de Plan de calitate a aerului, conform art. 20 aliniat (3), publicul a avut la 
dispoziţie 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, pentru a transmite observaţii 
referitoare la propunerea de plan de calitate a aerului.  

Urmează, conform prevederilor H.G. nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de 
menţinere a calităţii aerului, ca la propunerea de plan de calitate a aerului, conform art. 20 aliniat (3), 
ca publicul în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, să transmită 
observaţii referitoare la propunerea de plan de calitate a aerului.  
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 Conform aceluiaşi act normativ, art.21, alinat (1), autoritatea competentă pentru elaborarea 
planului, a organizat apoi, o dezbatere publică, în 45 de zile calendaristice de la data expirării 
anunţului prevăzut la art.20, aliniat (3). Acesta a fost mediatizat începând cu data de 23.12.2019. 
 Anunţul privind dezbaterea publică s-a publicat într-un ziar naţional sau local, afişat după 
caz, la sediul şi pe pagina de internet a administraţiei publice locale, a instituţiei prefectului şi a 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. 
 În cadrul dezbaterii publice, toate opiniile şi comentariile justificate ale publicului, au fost 
transmise  consultantul, care le-a analizat şi soluţionat conform pevederilor legale. 
 În termen de 20 de zile lucrătare de la dezbaterea publică, Comisia Tehnică definitivează, 
Planul de calitate a aerului, iar coordonatorul comisiei tehnice il transmite spre avizare autorităţii 
pentru protecţia mediului şi Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului (CECA). 

A fost transmis Planul de calitate a aerului, pentru indicatorul de poluare PM10, varianta 
finală la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș. Instituția în cauză, a trimis, spre avizare, acest 
document, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. 

Numărul total de depășiri  pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat 
gravimetric, de la 01.01.2020 pană în data de 17.12.2020, conform adresei APM Timiș, nr. 
14114/23.12.2020, este prezentat tabelar mai jos: 

Nr. crt. Cod stație Tip stație Zona 
Nr. total de zile în care s-au 

înregistrat depășiri, în 
perioada 01.01 – 17.12.2020 

1 TM 1 Trafic C. Șagului 3 
2 TM 2 Fond urban B-dul C. D. Loga 6 
3 TM 5 Trafic C. Aradului 11 

Numărul total de depășiri pentru indicatorul dioxid de azot NO2, concentrații mai mari decât 
valoarea limită orară,  de la 01.01.2020  până în data de 28.10.2020, este prezentat tabelar mai jos: 

Nr. crt. Cod stație Tip stație Zona 
Nr. total de zile în care s-au 

înregistrat depășiri, în 
perioada 01.01 – 28.10.2020 

1 TM 5 Trafic C. Aradului 24 
 
Situația numărului de depășiri la indicatorul particule în suspensie PM10, la stațiile de 

monitorizare a calității aerului TM1 și TM5 în perioada 2016 – 2020, este prezentată în tabelul 
următor: 

Anul 
Număr depășiri PM10

Stația TM1 din C. Șagului Stația TM5 din C. Aradului 
2016 10 22 
2017 10 22 
2018 31 21 
2019 12 11 
2020 3 15 
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H. URMĂRIRE CONTRACTE S.C. “PIEȚE” S.A. 
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 Pieţei 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 Pieţei 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 verificări periodice pe teren, ședințe la care participă  reprezentanți ai 
Direcției de Mediu și  S.C. „Piețe” S.A. 

I. PROGRAME ȘI PROIECTE 
1. Implementarea Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în 

cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia – RORS-300, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.44/15.02.2019 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
117/19.03.2019. 

Proiectul „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, se concentrează 
pe tematica eficienței energetice (EE) cu provocările sale cheie: reducerea consumului de energie, 
producția de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), 
într-un mod integrat, la nivelul zonei transfrontaliere, aceasta având un potențial ridicat de  
îmbunătățire în acest domeniu.  

Proiectul se implementează alături de trei parteneri: Municipiul Zrenjanin, Agenția Regională 
pentru Dezvoltare Socio–Economică Banat – Serbia și Clusterul de Energii Sustenabile din România 
ROSENC – România – Parteneri de Proiect. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă contribuția la realizarea obiectivelor UE privind 
clima și energia „20-20-20” prin promovarea sustenabilității energetice în comunitățile locale din 
regiunea transfrontalieră, îmbunătățirea capacității de planificare și gestionare a acțiunilor integrate 
de economisire a energiei și generare de energie din surse regenerabile.  

În cursul anului 2020 au fost realizate următoarele activități principale: 
—Investigarea calității aerului din școli în Timișoara și Zrenjanin – în cursul lunilor ianuarie, 

februarie, noiembrie și decembrie 2020 au fost realizate patru campanii  de prelevare de probe de aer. 
Cinci campanii au vizat unități de învățământ din Timișoara și Zrenjanin (Serbia). Cele șase școlile–
pilot cuprinse în proiect au fost: Colegiul „Constantin Diaconovici Loga”, Colegiul Naţional 
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Bănăţean și Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timişoara, respectiv Şcoala Elementară, Şcoala 
Economică "Jovan Trajković" și Şcoala Tehnică din Zrenjanin. De asemenea, o campanie a vizat un 
număr de câte trei clădiri publice municipale din cele două orașe, ca urmare a suspendării activității 
cursurilor în școli. 

Prelevarea de probe s-a realizat în fiecare școală din trei săli de clasă, respectiv din trei 
încăperi ale fiecărei clădiri publice selectate, din câte două puncte de prelevare, prin utilizarea  
echipamentuui MAS - 100 Eco Microbiological Air Sampler - MERCK și a unui număr de cinci 
medii de cultură diferite. Probele recoltate au  fost incubate și analizate în laboratorul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara – prestatorul serviciilor de analize de 
laborator, iar rezultatele au fost interpretate de specialiștii instituției. Un raport final și un plan de 
acțiuni pentru îmbunătățirea calității aerului din interiorul clădirilor publice vor fi elaborate în cursul 
lunii Martie 2021, după finalizarea celor 6 campanii programate în cadrul proiectului. 

—3-5 Martie 2020 - Activități de educație pentru eficiență energetică, consum sustenabil de 
resurse prin ateliere de lucru, în trei unități de învățământ din Timișoara - 12 clase participante din 
Colegiul Constantin Diaconovici Loga, Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „Grigore 
Moisil”.  Activitatea educațională a vizat segmentul de elevi din clasele  9-12 și s-a derulat sub forma 
unor lecții la clasă cu durata unei ore, în scopul creșterii gradului de conștientizare și transmiterea de 
cunoștințe despre eficiența energetică și consumul sustenabil de energie. Alături de elevi au 
participat și profesori coordonatori care, împreună, vor inspira la rândul lor pe alți elevi ai școlii, prin 
împărtășirea cunoștințelor primite. Materialul educațional, comprehensiv și atractiv, a prezentat atât 
aspectele teoretice, cât și cele practice legate de consumul de energie, eficiență energetică, sursele de 
energie convențională și regenerabilă, schimbări climatice și nevoia de adoptare de către tineri a unui 
comportament pro-mediu și pro-climă. 

Corelat cu materialul informativ, elevii au aflat mai multe detalii despre dispozitivele cu 
senzori care au fost amplasate în clădirea fiecărei școli-pilot, constituite într-o rețea de monitorizare a 
microclimatului din spațiile educaționale. Senzorii amplasați transmit informații în timp real privind 
economia de energie la nivelul școlii, iar pe baza rezultatelor interpretate se vor putea face 
recomandări și stabili măsuri concrete de eficiență energetică. Imaginile termografice din prezentare 
au fost completate și prin utilizarea practică a unui termograf.  

—Instruire pentru eficiență energetică și consum sustenabil de  resurse. Evenimentul a avut 
loc în zilele de 10, 11 și 12 Iunie 2020, fiind dedicat reprezentanților autorităților publice locale, 
instituțiilor publice, companiilor, ONG-urilor dar și altor părți interesate. În contextul generat de 
criza determinată de infecția cu noul coronavirus – SARS-CoV-2 (COVID-19), pentru protejarea 
sănătății participanților și pentru respectarea reglementărilor în vigoare, evenimentul a avut loc ca 
eveniment virtual. 

La instruire au participat un număr de 65 cursanți, reprezentanți ai  autorităților publice locale 
și din județul Timiș și instituții publice descentralizate, administratori și conducători ai unor unități 
de învățământ din municipiul Timișoara, reprezentanți ai spitalelor municipale, a unor societăți 
comerciale furnizoare a unor servicii publice de interes local, instituții publice de interes local din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara,  asociații și organizații de interes public. 

Programul de instruire cu durata a trei zile a vizat atât prezentarea cadrului general-noțiuni 
introductive cât și domeniul eficienței energetice și consumului de resurse prin șase module de curs 
dedicate, și anume: Consumul de resurse, Gazele cu efect de seră și schimbările climatice, Cadrul 
legislativ cu privire la eficiența energetică, Eficiența energetică a clădirilor, Energia termică și 
performanța energetică a clădirilor și Energia electrică.  

—Masa Rotundă a Proiectului  - 9 Decembrie 2020  - Evenimentul a avut ca subiect central 
energia durabilă, eficiența energetică și consumul sustenabil de resurse, dar și acțiunile care trebuiesc 
întreprinse pentru atingerea țintelor stabilite prin Pachetul pentru energie și climă a Uniunii 
Europene, mai exact a țintelor UE pentru anul 2030, prin promovarea energiei durabile în 
comunitățile locale din regiunea transfrontalieră. În contextul actual, generat de infecția cu noul 
Coronavirus SARS CoV-2, masa rotundă s-a desfășurat  ca eveniment virtual, bucurându-se de o 
largă prezență - 59 de participanți din ambele părți ale frontierei.  
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Masa rotundă virtuală a făcut posibilă prezența  cadrelor didactice din mediul academic 
timișorean, a studenților, experților în domeniul eficienței energetice, a reprezentanților unor 
companii de consultanță de specialitate, a unor producători de echipamente de monitorizare 
inteligente, dar și a funcționarilor publici din cadrul autorităților publice locale, instituțiilor publice 
locale și județene și desigur, a membrilor echipelor partenerilor de proiect. 

Bugetul Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption” este de 79.598,40 EUR,  
co-finanțarea fiind de 1.592,76 EUR, proiectul urmând să se deruleze până la data de 13.03.2021. 

2. Implementarea Proiectului „PadovaFIT Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home 
Solutions” ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020 aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.177/11.04.2019, proiect în valoare totală eligibilă de 
135.500 EUR (100% fonduri nerambursabile). 

Proiectul se referă la prioritatea „EE-02-2018: Servicii integrate de reabilitare energetică a 
locuințelor, „Construirea unui viitor cu un nivel redus de emisii de carbon, reziliență  la schimbările 
climatice: o energie sigură, curată și eficientă”. Proiectul se referă la provocarea dată de faptul că, 
deși renovarea/reabilitarea energetică a clădirilor  vine cu o valoare adaugată considerabilă față de 
construcția de clădiri noi și reprezintă avantaje multiple pentru proprietarii de clădiri, ocupanți și 
întreaga societate în ansamblu, în sectorul rezidențial privat, mulți promotori de proiecte (inclusiv 
autoritățile publice) nu dispun de suficientă competență și capacitate de a elabora, implementa și 
finanța un proiect integrat, ambițios de eficientizare energetică integrată a locuințelor. 

Proiectul propus vizează extinderea bunelor practici ale municipalității Padova – PadovaFIT 
– ca soluții pentru eficientizare energetică în clădirile rezidențiale și operaționalizarea unor structuri 
de tip ghișeu unic - „one-stop-shop” în România și Bulgaria, țări în care să fie transferate 
cunoștințele și soluțiile care constituie bune practici ale municipalității Padova. 

Activitățile proiectului se circumscriu ideii de  tranziție către eficiență energetică și 
sustenabilitate în sectorul rezidențial (clădiri private și condominii). 

În cursul anului 2020, au avut loc întâlniri de lucru online, s-a realizat o mapare a 
problemelor de natură tehnică, legală, organizațională și financiară care vizează implementarea 
măsurilor de eficiență energetică în condominii, au fost realizate întâlniri cu asociații de proprietari, 
furnizori de servicii și mediul academic, în vederea conturării modalității de organizare a ghișeului 
unic.  

În cursul anului 2020, în lunile aprilie și noiembrie, au fost desfășurate și două sesiuni de 
instruire în vederea dezvoltării capacității administrative, studiile de caz prezentate de orașe 
europene experimentate fiind dezbătute și analizate sub aspectul posibilității de implementare sau de 
adaptare la situația locală, principalele bariere legislative și financiare, constrângeri și provocări care 
le presupune implementarea ghișeului unic. 

Au fost organizate două forumuri de lucru în zilele de 25 și 26.11.2020.   
Primul forum de lucru a fost dedicat instituțiilor de cercetare și inovare, universităților, 

asociațiilor profesionale, specialiștilor cu expertiză în domeniul eficienței energetice și surselor de 
energie regenerabile. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare – 32 participanți, printre care și 
un număr ridicat de studenți ai Universității Politehnica din Timișoara.  

Al doilea forum on-line a fost dedicat asociațiilor de proprietari din Municipiul Timișoara, cu 
un număr de 17 participanți. Aceștia au expus o serie de greutăți și chiar nemulțumiri care vizează pe 
de o parte proiectele și mai apoi realizarea lucrărilor în cadrul programelor operaționale regionale 
derulate până în prezent, dedicate sprijinirii eficienței energetice și utilizării energiei din surse 
regenerabile în ceea ce privește blocurile de locuințe. Ideea de înființare și operaționalizare a unui 
ghișeu unic (One-Stop-Shop) care să asigure toate informațiile pentru realizarea unor proiecte de 
eficientizare energetică a condomiilor a fost bine primită, discuțiile despre modul în care acesta va fi 
organizat și operaționalizat urmând să fie analizat  prin consultarea unui grup cât mai mare de 
asociații de prorietari.  

Ca urmare a crizei sanitare generate de infecția cu noul Coronavirus SARS CoV-2, durata de 
implementare a proiectului a fost prelungită cu 6 luni, dat fiind faptul că, majoritatea activităților din 
anul 2020 presupuneau contact direct cu părțile interesate, interviuri și discuții/grupuri de lucru. 
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Municipiul Timișoara implementează proiectul alături de  Municipalitatea din Padova (Italia) 
– Lider de proiect, Universitatea Comercială LUIGI BOCCONI (Italia), Sinloc – Sistema Iniziative 
Locali SpA (Italia), SOGESCA s.r.l. (Italia),  Forum per la Finanza Sostenabile (Italia), CLIMATE 
ALLIANCE (Belgia) și Agenția pentru Energie din Plovdiv (Bulgaria). 

Proiectul urmează să continue pe  parcursul întregului an 2021. 
OBIECTIVE MAJORE 2021 LA NIVELUL SERVICIULUI REGLEMENTARE, 

MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU: 
- finalizarea  Planurilor de zgomot prin emitere Hotărâre Consiliu Local; 
- finalizarea demersurilor pentru aprobarea Planului de calitate aer pentru indicatorul PM10, 
- parcurgerea etapelor în vederea realizării Planului de calitate aer pentru indicatorul NO2; 
- finalizarea proiectului de amplasare stații de reîncărcare vehicule electrice pe raza 

municipiului Timișoara; 
- extinderea perdelei forestiere pe raza municipiului Timișoara. 
 
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, 10 funcţionari publici de execuţie şi 7 inspectori de specialitate - personal contractual. 
Şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă – Diana – Mihaela NICA. 
La finele anului 2020, în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost ocupată de 9 
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 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 împuterniciţii 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 2020: 
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 2019 fiind de 
22.758.680,31 lei. 

- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 2104 buc. 
arbori; 

- S-au plantat în parcuri, scuaruri şi străzi şi s-au repartizat la asociaţiile de 
proprietari/locatari un număr de 4714 bucăţi arbuşti şi subarbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu, 
trandafiri şi plante perene) pe: str. V. Lupu, str. E. Cutenu, Scuar Dacia, str. Brânduşei nr.14, scuar 
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Lotusului, scuar Th. Edison, Parcul Uzinei, loc de joacă Silistra, loc de joacă Prâslea cel Voinic, str. 
Jules Vernes, Bucegi, Parcul Rozelor, P. Copiilor „Ion Creangă”, str. Jiu, str. Popa Şapcă, etc. 

- S-au plantat 406.088 bucăţi flori anuale şi 107.085 bulbi lalele în spaţii verzi şi jardiniere în: 
Piaţa Victoriei, bv. C.D.Loga, bv. T. Vladimirescu, Parcul Scudier, Parcul Alpinet, bv. 
Michelangelo, Piaţa Cloşca, spl. Văcărescu, str. 16 Decembrie 1989, Parcul Uzinei, Calea Sever 
Bocu, str. Holdelor, str. Versului, Aleea Sănătăţii, bv. Michelangelo, T. Ionescu, etc; 

- S-au plantat 294.019 bucăţi flori bienale în spaţii verzi şi jardiniere după cum urmează: 
Piaţa Victoriei, bv. C.D.Loga, bv. T. Vladimirescu, Parcul Scudier, bv. Michelangelo, str. Cloşca, str. 
I. Văcărescu, bv. 16 Decembrie 1989, Parcul Uzinei, Calea Sever Bocu, str. Kiriac etc.  

- S-au plantat 5.113 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) în jardiniere şi pe suporţii metalici din 
Pasaj Jiu, bv. T. Ionescu, str. Popa Şapcă, etc. 

- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 667,19 ari în următoarele locații: Scuar 
Macilor, Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, Parcul Clăbucet, Scuarul Dacia, Parcul Bucovina, 
Parcul Zurich, Scuarul Th. Edison, Scuarul Cugir, Loc de joacă Fr. Chopin, Parcul Uzinei, str. 
Holdelor, bv. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sirius, str. Azur, piaţa Gh. Domăşneanu, bv. 
Michelangelo, bv. Brătianu, Catedrala Mitropolitană, str. Martin Luther, etc.; 

 
Situația comparativă a plantărilor 2019 – 2020 

 
- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic repetat, suprafaţa totală (însumată) cosită 

fiind de aproximativ 284.189,33 ari în parcuri, scuaruri, pe aliniamentele stradale, terenuri virane; 
- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 11.359 arbori; 
- S-au defrişat 1.044 bucăţi arbori cu diametrul 10-30 cm, 759 bucăţi arbori cu diametrul 31-

60 cm şi 116 bucăţi arbori cu diametrul peste 60 cm, aceştia fiind arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi 
sau răsăriţi spontan şi s-au eliminat 458 cioate;  

- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 378.187,82 ari; 
- S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă însumată de 0 ari; 
- S-a curăţat o suprafaţă însumată de 0 ari de zăpadă; 
- S-au udat arbori rezultând un număr însumat de: 208.827 arbori, arbuşti şi conifere şi 

4.545,28 ml gard viu 855,76 ari cu plante floricole şi 2.961,5 ari cu suprafeţe gazonate; 
- S-au confecţionat şi amplasat 172 bănci şi 246 coşuri în: parcul Clăbucet, Timiş 11, parcul 

Dacia, scuar Th. Edison, str. Jules Vernes, loc de joacă Ismail, Sirius, Azur, scuar Aleea Cristalului, 
Rachetei, Spitalul Judeţean, Intrarea Saturn etc.; 

- S-au amplasat 8 foişoare în: parcul Dacia, scuar Aurora, str. V. Lupu, scuar Th. Edison, 
scuar Lotusului, str. Herculane, str. Intrarea Saturn; 
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- S-au amplasat 34 jardiniere pe str. Holdelor, bv. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel; 
- 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 3 locuri de joacă situate pe spaţii verzi pe loc de joacă de pe str. Ismail, 
Jules Vernes (şcoala) şi S. Bărnuţiu (şcoala) şi s-au amenajat zone verzi şi locuri de joacă adiacente 
pe str. Th. Edison şi Intrarea Saturn. 

- S-au executat lucrări de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor rezultând 1938 intervenţii la locurile de joacă, pe cele 4 zone. 

Sunt în curs de execuţie lucrările de modernizare a Parcului Cetăţii (Civic) – în cursul anului 
2020 au fost efectuate lucrări în valoare de 2.634152,11 lei (TVA inclus), preţul contractului fiind de 
5.678.544,48 lei (T.V.A. inclus), la care se adaugă 5,42% cheltuieli diverse şi neprevăzute.  

Pe parcursul anului 2020 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”.  

La Parcul Copiilor „Ion Creangă”, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Spaţii 
Verzi şi Locuri de Joacă au asigurat permanenţa pe durata programului de funcţionare al acestuia şi 
au urmărit buna funcţionare a echipamentelor existente. De asemenea a fost supravegheată buna 
desfăşurăre a tuturor activităţilor, realizarea lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde din perimetrul 
Parcului Copiilor, precum şi irigarea acestuia şi funcţionarea celor două grupuri sanitare din incinta 
lui, precum şi funcţionarea pompelor de evacuare a apelor menajere uzate din parc. 
 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 recreative în incinta parcului. 

Personalul contractual a urmărit contractul de mentenanţă al caruselului încheiat cu S.C. 
„Sneberger Lunapark” S.R.L., şi contractul de mentenanţă al încărcătorului universal pe bază de 
energie solară şi staţie Wi-Fi încheiat cu S.C. „Black Light” S.R.L. În cursul anului 2020 a fost 
întocmită documentaţia şi obţinută autorizarea ISCIR pentru funcţionarea caruselului din Parcul 
Copiilor. 

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; 

S-au verificat de către consilierii Servicului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă un număr de 2517 
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 zonelor verzi, 
de identificare a terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, montare mobilier urban şi alte 
probleme specifice serviciului. 

OBIECTIVE MAJORE 2021 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI 
DE JOACĂ: 

1. Întreţinerea şi amenajarea 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; 
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4. 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.;  

5. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea 
suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor; 

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

7. Întocmirea de SF+PT+CS+DE+DTAC pentru “Amenajare Scuar cu loc de joacă pe str. 
Taborului nr. 8”. 

8. Finalizarea lucrărilor pentru obiectivul: Modernizarea Parcului Cetăţii (Centrul Civic) şi 
execuţia lucrărilor.  

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

10. Finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru expropriere şi amenajarea spaţiului verde de 
pe str. Chiriac”. 
 

III. BIROUL GESTIUNE POPULATIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, 
DEZINFECŢIE 
         În cursul anului 2020, funcţionarii publici din cadrul Biroului Gestiune Populatie Canină, 
Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie au desfăşurat activități privind: 

- verificarea şi recepţionarea cantitativă şi calitativă a serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân din Municipiul Timișoara, cu respectarea clauzelor contractuale încheiate – au fost 
semnate recepţiile şi situaţiile încheiate; 

- verificarea şi recepţionarea cantitativă şi calitativă a 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, cu respectarea 
clauzelor contractuale încheiate – au fost semnate recepţiile şi situaţiile încheiate; 

- verificarea şi recepţionarea cantitativă şi calitativă a serviciului de salubrizare pentru 
activitățiile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în Municipiul Timișoara, cu respectarea clauzelor 
contractuale încheiate – au fost semnate recepţiile şi situaţiile încheiate; 

- verificarea petiţiilor formulate de cetăţeni, instituţii şi agenţi economici în domeniile de 
activitate ale biroului, fiind propuse soluţii de rezolvare  și formulate răspunsuri în termen petenţilor; 

- alte activități.  
A. Gestionarea câinilor fără stăpân animalelor de fermă şi de companie din Municipiul 

Timișoara. 
 Activitatea de gestionare a  câinilor fără stăpân este concesionată către S.C. DANYFLOR 
S.R.L. în baza contractului de concesiune nr. 143/23.09.2019.  
 În anul 2020, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului S.C. Danyflor 
S.R.L., adăpostul acestuia, în vederea verificării stării de întreţinere şi bunăstare a animalelor cazate. 

Activitatea din cadrul adăpostului de animale aparţinând concesionarului S.C.  Danyflor 
S.R.L se prezintă după cum urmează: 

a) au fost recepţionate serviciile conform situaţiilor de lucrări depuse, în valoare totală de 
2.054.938,82 lei cu T.V.A.;  

b) s-a ridicat de pe domeniul public al Municipiului Timișoara un nr. de 463 câini;  
c) s-a adoptat un nr. de 211 câini;  
d) s-a revendicat un nr. de 58 câini;  
e) s-a înregistrat un nr. de 148 de mortalități survenite în adăpostul de animale fără stăpân, 

acestea însumând o cantitate totală de 3.695 kg 
În cursul anului 2020 a fost alocată din bugetul local suma de 2.456.558 lei cu T.V.A. pentru 

activitatea de gestionare a câinilor fărăr stăpân și s-au efectuat plăți după cum urmează:  
- plăți restanțe la data de 31.12.2019 (lucări efectuate până la 31.12.2019 și plătite în anul 

2020) în valoare totală de  196.558,00 lei cu T.V.A.;  
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- în cursul anul 2020, au fost recepționate lucrări în valoare totală de 2.208.244 lei cu T.V.A. 
din care până la data de 31.12.2020 au fost achitată suma de 1.551.784,00 lei cu T.V.A. și au rămas 
ca restanță la 31.12.2020 suma de 656.460,17 lei cu T.V.A.,  urmând a fi plătite din bugetul pe anul 
2021. 

B. 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. 

În lunile ianuarie, februarie și martie 2020 s-a urmărit şi verificat periodic activitatea 
prestatorului S.C. Danyflor S.R.L, referitor la contractul de prestări servicii nr. 26/12.03.2019 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”. 

La data de 11.03.2020, a încetat contractul nr. 26, iar în urma unei noi proceduri de achiziție 
publică deschisă s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 77/04.05.2020 pe o perioadă de un an 
de zile, cu prestatorul S.C. Danyflor S.R.L. şi a fost urmărită 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.  

Astfel, pe parcursul anului 2020, au fost ecarisate 405 cadavre de animale, însumând 10.859 
kg, fiind emise facturi în valoare de 64.088,88 lei, pentru această activitate. 

În cursul anului 2020, a fost alocată din bugetul local suma de 136.988 lei cu T.V.A. pentru 
activitatea de colectare a cadavrelor și s-au efectuat plăți după cum urmează:  

- plăți restanțe la data de 31.12.2019 (lucării efectuate până la 31.12.2019 și plătite în anul 
2020) în valoare totală de  34.765,60 lei cu T.V.A.;  

- în cursul anul 2020, au fost recepționate lucrări în valoare totală de 64.088,88 lei cu T.V.A. 
din care până la data de 31.12.2020 a fost achitată suma de 48.752,57  lei cu T.V.A. și a rămas ca 
restanță la 31.12.2020 suma de 19.336,31 lei cu T.V.A., urmând a fi  plătită din bugetul local aferent 
pe anul 2021. 

C. Activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție pe domeniul public al Municipiului 
Timişoara 

Serviciul de salubrizare pentru activitățiile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în 
Municipiul Timișoara este efectuat de către prestatorul S.C. Coral Impex  S.R.L. conform Acordului 
Cadru nr.  39/05.04.2019. În baza acestuia au fost încheiate următoarele contracte subsecvente: nr. 
40/ 5.04.2019 cu valabilitate din 05.04.2019 până la data de 04.04.2020 și nr. 73/28.04.2020 cu 
valabilitate din 28.04.2020 până la data de 27.04.2021; 

În cursul anului 2020, urmăritorii de contract din cadrul biroului, au desfăşurat activităţi 
privind verificarea şi recepţionarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a activităților de 
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie prestate pentru municipalitate de către prestatorul de servicii 
publice S.C. Coral Impex  S.R.L., cu respectarea clauzelor contractuale încheiate – au fost semnate 
recepţiile şi situaţiile încheiate; 

În baza Acordului Cadru nr. 39/05.04.2020 prestatorul a efectuat următoarele activități:    
a) dezinsecţie cu mijloace terestre pe domeniul public al Municipiului Timişoara, tratamente 

efectuate în perioadele cu cea mai intensă activitate a insectelor (de regulă seara târziu şi dimineaţa 
devreme). Au fost solicitări cu privire la: prezenţa ţânţarilor în majoritatea zonelor de locuit dar mai 
ales in zonele împădurite şi în locurile cu ape stagnante, prezența căpuşelor în locuri de joacă 
(Grădina Zoologică. Parcul Copiilor, Parcul Clăbucet, Parcul Adolescenţilor, zona  Kuncz, Cugir, 
Dej, Torontalului).  

Datorită precipitaţiilor din luna iunie și iulie s-a constatat o înmulțire deosebită a ţânţarilor, 
ceea ce  a impus  creșterea numarului de   tratamente. 

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
- suprafaţă supusă unui tratament  2020 – 10.190,97  mii mp; 
- numar de tratamente: 19; 
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- substanţe folosite: Cymina Plus , având substanţa activă Cipermetrin, pentru combaterea 
ţânţarilor adulţi, Vectobac WG având substanţa activă Bacillus thrugiensis, pentru combaterea 
larvelor si suplimentar Dimilin 25WP având substanta activă difluorobenzamide. 

- s-a folosit tehnologia de aplicare prin nebulizare cu formare de ceata caldă sau rece 
b)  Dezinsecţia prin mijloace aeriene a Municipiului Timişoara.  
Operaţiunile s-au executat dimineaţa, la 30 minute după răsăritul soarelui, până cel târziu la 

ora 1000 şi  seara începând cu orele 1700 şi terminând cu orele 2100 (în funcţie de condiţiile meteo şi  
apusul soarelui). 

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
- suprafaţă supusă tratamentului  2020 – 13.372 ha; 
- număr de tratamente: 4; 
- substanţe folosite: Cymina Plus, având substanţa activă Cipermetrin; 
Dintre zonele cu incidenţă ridicată în ceea ce priveşte numărul mare de insecte putem aminti:

 - cu muşte: zonele Cet Sud, platforma Polonă, Gradina Zoologică, Padurea Verde, Iosefin, 
Odobescu, Elisabetin, Badea Cârţan; 

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

c) Delarvizarea pe domeniul public al Municipiului Timişoara (malurile Canalului Bega, 
canale colectoare, bălţi)  

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
- suprafaţa supusă unui tratament  2020 – 254 mii mp; 
- număr de tratamente: 19; 
- substanţe folosite: Wectobag WG, având substanţa activă Bacillus thrugiensis. 
d) Deratizarea pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 
Suprafaţa municipiului Timişoara a fost împărţită pe zone şi sectoare după cum urmează: 

zona I, la nord de canalul Bega – 3 sectoare, respectiv zona II la sud de canalul Bega – 3 sectoare. 
      Momelile avizate şi testate din timp s-au depus în locuri ferite (crăpături, galerii, guri de 
canalizare) şi preponderent în staţii intoxicare din plastic. Raticide au fost depuse și în galerii, în 
locurile care sunt propice activităţii rozătoarelor (malul râului Bega, sub poduri, rambleul de cale 
ferata, canalizări, liziera pădurii). 

Tipuri de momeli utilizate: 
Nr. crt. Tip raticid Concentraţie substanţă activă 

1 Deration Pellet 0,005% Bromadiolone 
2 Agrorat Pellet 0,005% brodifacoum 

Prezenţa rozătoarelor a fost observată mai ales în zonele limitrofe, în zonele cu lucrări de 
constructii sau demolări de garaje. 

Cantităţi de lucrări realizate şi recepţionate: 
         - suprafaţă supusă unui tratament 2020 – 9.659,97 mii mp; 
          - numar de tratamente: 3; 
          - substanţe folosite: Deration Pellet, Agrorat Pellet. 

e) Monitorizarea vectorilor  pe domeniul public al municipiului Timişoara 
Monitorizarea proceselor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie cuprinde două etape distincte: 
- etapa premergătoare efectuării proceselor – se execută pentru stabilirea gradului de infestare 

cu vectori (insecte de disconfort, rozătoare); 
- etapa postoperaţională efectuării proceselor – urmărirea şi măsurarea eficacităţii lucrărilor 

efectuate (deratizare, dezinsecţie). 
Monitorizarea gradului de infestare cu rozătoare  
Monitorizarea rozătoarelor  s-a efectuat cu 100 de staţii de monitorizare. Datele culese de pe 

teren au fost centralizate de  firma S.C. Coral Impex S.R.L. şi aduse la cunoştința Primăriei 
Timişoara, pentru a se putea programa executarea lucrărilor ce se impuneau în urma monitorizării. 

Monitorizarea gradului de infestare cu insecte 
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Monitorizarea insectelor s-a efectuat cu 20 de insectocutoare, montate în mod egal (10 în 
partea de nord a municipiului şi 10 în partea de sud a municipiului)  sau prin observare directă pe 
teren. 

Capturarea ţânţarilor şi recoltarea probelor cu larve s-a făcut începând cu luna aprilie, până în 
luna septembrie, rezultatele fiind prelucrate şi comunicate, pentru a se putea programa executarea 
lucrărilor ce se impuneau în urma monitorizării. 

Din partea cetăţenilor au fost primite un numar de  39 de sesizări  
Valoarea totală a lucrărilor efectuate  pe anul 2020 au fost după cum urmează: 
- deratizarea domeniului public, facturi în valoare de 1.218.735,99 lei; 
- dezinsecţia terestră a  domeniului public, facturi în valoare de1.050.705,32 lei; 
- dezinsecţia aeriană a  domeniului public, facturi în valoare de 1.593.886,72 lei; 
- deratizarea, dezinsecţia si dezinfecţia spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea funcționarii 

primăriei, facturi în valoare de 98.993,89 lei; 
În cursul anului 2020 a fost alocată din bugetul local suma de  6.693.572  lei cu T.V.A. din 

care  s-au efectuat lucrările de deratizare, dezinsecție  și dezinfecție și s-au efectuat plăți după cum 
urmează:  

- plăți restante la data de 31.12.2019 (lucări efectuate până la 31.12.2019 și plătite în anul 
2020) în valoare totală de  2.663.571,82 lei cu T.V.A.;  

 în cursul anul 2020 au fost efectuate lucrări în valoare de: 3.962.330,94 lei  cu T.V.A., din 
care până la data de 31.12.2020 a fost achitată suma de 2.460.542,64 lei cu T.V.A. și a rămas ca 
restață la 31.12.2020 suma de 1.501.788,30 lei cu T.V.A.,  urmând ca această sumă să fie achitată din 
bugetul local pe anul 2021. 

În cursul anului 2020, au fost înregistrate în cadrul Biroului Gestiune Populatie Canină, 
Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie  un număr de 214 sesizări, după cum urmează: 39 sesizări 
privind activitățiile de DDD, 175 sesizări privind câinii fără stăpân, 10 sesizări privind colectarea 
cadavrelor de pe domeniul public. 

 
 IV. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
 COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 

Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 12 angajaţi 
personal contractual, după cum urmează: 5 inspectori de specialitate şi 7 îngrijitori. 

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 2020: 
1. S-au întocmit documentele pentru achiziţii de: 
- servicii veterinare; 
- servicii de neutralizare a deşeurilor medicale şi biologice; 
- echipamente de protecție a personalului Grădinii Zoologice; 
- achiziția unei camionete basculabile; 
- furnizare hrană pentru animalele din colecţia Grădinii Zoologice Timişoara. 
2. Colecţia de animale: 
La data de 31.12.2019, colecţia cuprindea un număr de 52 de specii şi peste 283 de indivizi, 

iar la data de 31.12.2020 colecţia cuprindea un număr de 46 de specii şi peste 261  de indivizi. 
În anul 2020, au fost primite în custodie două exemplare noi de macac japonez. 
3. 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, organizarea spațiului veterinar şi oficiului 
farmaceutic din cadrul Grădinii Zoolocice. 

4. Derularea de activităţi ecologice şi educaţionale pentru vizitatori: 
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 În contextul epidemiologic actual privind pandemia de coronavirus COVID-19, au fost 
stabilite numeroase măsuri și strategii privind  răspândirea virusului în cadrul populației, cum ar fi 
limitări de deplasare, interzicerea de vizitare a unor obiective turistice, etc. Astfel, toate măsurile 
antiCOVID-19, au avut ca principal efect reducerea numărului de vizitatori la Grădina Zoologică și 
suspendarea tuturor manifestațiilor publice cu aglomerații de oameni. 

5. Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice 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 din diferite specii sălbatice. După ce 
au fost îngrijite şi tratate, s-a reuşit eliberarea a 5 păsări înapoi în natură. 

6. Activități de întreținere și reparații efectuate în regie proprie în incinta Grădinii Zoologice. 
În cursul anului au fost efectuate numeroase lucrări de reparații a unor habitate cum ar fi: 
- reparații la gardul electric și a instalației în clădiri la urși, maimuțe coadă de leu și cerbi; 
- înlocuire canalizare la habitatul tapirului; 
- reparații și înlocuire pe porțiuni a gardului de împrejmuire la mai multe habitate, etc. 
ÎNCASĂRI: 
La sfârşitul anului 2019 au fost cca 70.479 vizitatori plătitori şi s-au încasat 265.308 lei, iar la 

sfârşitul anului 2020 au fost 41.124 de vizitatori plătitori şi s-au încasat 150.465 lei.    
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2021 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TIMIŞOARA: 
Întocmirea documentațiilor tehnice necesare demarării lucrărilor de reparații și investiții 

pentru redeschiderea activității de vizitare a grădinii zoologice. 
Ca urmare a implementării la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara a platformei PCUE 

(Punctul de Contact Unic Electronic), au fost depuse pe această aplicație 24 adrese, 54 documentații 
în vederea obținerii Avizului de Principiu Mediu Urban și Gestiune Deșeuri și 5 documentații în 
vederea vizării pentru obținerea Permisului de Spargere.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


