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REFERAT 
 

privind  propunerea de  încheiere a unui acord de parteneriat între  Municipiul Timişoara şi 

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei 

”Excelsior” 

 

 

 

Municipiul Timișoara în cooperare cu Oraşul Szeged au implementat pe parcursul anilor 2011 și 

2012 Proiectul "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de 

mediu a două oraşe înfrăţite", acronim BIOTOWNS,  cod proiect HURO/0901/128/1.3.4.,  în cadrul 

Programului de Cooperare Transfrontalieră  Ungaria - România 2007.  

Grație acestui proiect cu finanțare europeană, s-a elaborat Studiul  de specialitate pentru evaluarea 

biotopurilor urbane şi Planul strategic pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii în Municipiul 

Timișoara, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.32//31.01.2012, 

serviciilor de specialitate fiind prestate de Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și 

Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”.   

În anii care au urmat, Direcția de Mediu a colaborat în continuare cu Asociația „Excelsior” în 

domeniul protecției mediului și pentru organizarea/derularea unor activități/acțiuni ecologice. 

 

În urma discuțiilor purtate cu conducerea Asociației „Excelsior”, privitor la derularea unor proiecte 

în viitor, prin adresa nr.CDM2016-568/20.09.2016 asociația a lansat o propunere de încheiere a 

unui acord de  parteneriat în vederea dezvoltării rețelei pentru infrastructură ecologică, verde, în 

Municipiul Timișoara.  
 

Infrastructura ecologică sau verde (Green infrastructure – GI) reprezintă totalitatea elementelor 

unei reţele de spaţii verzi interconectate, cu rolul de conservare a funcţiilor ecosistemului natural şi 

de creare de beneficii multiple pentru comunitate. Infrastructura verde se compune din elemente 

naturale şi antropice (sau seminaturale),  cum ar fi zonele împădurite, reîmpădurite, zonele verzi 

(perdele verzi, parcurile, scuarurile, aliniamentele verzi),  terenurile agricole cu valoare naturală 

ridicată sau pășunile, etc. Trebuie subliniat de asemenea rolul și contribuția  pe care infrastructura 

ecologică din mediul urban (cum ar fi și  acoperișurile verzi, parcurile și „drumurile verzi”)  le au 

raportat la statusul de sănătate al populației, la aspectele de ordin social, la adaptarea și atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice dar și drenarea surplusului de apă provenit din precipitații. Este 

dovedit faptul că, o mai bună planificare a infrastructurii, inclusiv a celei ecologice, contribuie la 

sporirea eficacității politicilor privind mobilitatea și construcțiile. 

Astfel, infrastructura ecologică, verde reprezintă  o rețea planificată strategic, modelată și gestionată 

pentru a asigura comunităților locale o paletă cât mai largă de  servicii ecosistemice.  
 

Peisajul urban timișorean a suferit în ultimii 20 de ani modificări substanțiale, ca urmare a folosirii 

terenurilor, extinderii zonelor locuite, fragmentării unor ecosisteme, extinderii rețelelor de 

comunicații și energie, afectării spațiilor verzi. Astfel de fragmentări și deteriorări ale ecosistemului 

au afectat speciile din flora și fauna locală și au redus coerența spațială și funcțională a peisajului. În 

urma evaluărilor habitatelor urbane supuse studiului în anii anteriori, a rezultat  clar faptul că  

ecosistemul Municipiului Timișoara nu mai are aceeași diversitate biologică iar locuitorii nu mai 
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beneficiază de servicii ecosistemice la același nivel ca zonele  neafectate de activitățile umane, dar 

în același timp s-a subliniat faptul că acest neajuns poate constitui o provocare pentru autoritatea 

publică locală, printr-o abordare planificată strategic, o gestiune corespunzătoare, prin 

implementarea de acțiuni și proiecte de dezvoltare a infrastructurii verzi și a rețelelor de 

infrastructură verde, monitorizate corespunzător. 

Pentru a sublinia impoartanța infrastructurii ecologice (verzi), Comisia Europeană a apropat în anul 

2013 Strategia pentru Infrastructura ecologică COM/2013/0249, anexată alăturat - „Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Infrastructurile ecologice — Valorificarea capitalului natural al Europei”.  

Conform comunicării sus-menționate, infrastructura ecologică este „o rețea planificată strategic, 

alcătuită din zone naturale și seminaturale, precum și din alte elemente de mediu, care este 

concepută și gestionată pentru a oferi o gamă largă de servicii ecosistemice. Ea integrează spații 

verzi (sau acvatice, în cazul ecosistemelor de acest tip) și alte elemente fizice ale zonelor terestre 

(inclusiv de coastă) și ale celor marine. Pe uscat, infrastructurile ecologice sunt prezente atât în 

mediul rural, cât și în cel urban.” 

 

De asemenea, „soluțiile bazate pe infrastructurile ecologice sunt deosebit de importante în mediul 

urban, care găzduiește peste 60 % din populația UE. Elementele infrastructurilor ecologice 

prezente în orașe reprezintă avantaje pentru sănătate, cum ar fi aerul curat și o calitate mai bună a 

apei. Ecosistemele sănătoase reduc de asemenea răspândirea maladiilor cu transmitere prin 

vectori. Implementarea unor elemente ale infrastructurilor ecologice în zonele urbane creează un 

simț al comunității mai accentuat, întărește legătura cu acțiunile voluntare întreprinse de 

societatea civilă și contribuie la combaterea excluderii sociale și a izolării. Ele au un impact 

benefic asupra cetățenilor și comunității, din punct de vedere fizic, psihologic, emoțional și socio-

economic. Infrastructurile ecologice permit conectarea zonelor urbane și a celor rurale și creează 

medii de viață și (locuri) de muncă atractive. Prin intermediul producției de alimente în zona 

urbană și al grădinilor comunitare, care reprezintă instrumente eficiente de educare a copiilor de 

vârstă școlară și care captează în special interesul tinerilor, infrastructurile ecologice acoperă 

decalajul existent între producția și consumul de alimente și contribuie la sporirea valorii 

percepute a acestora. Investițiile în infrastructurile ecologice au un potențial semnificativ de 

consolidare a dezvoltării regionale și urbane, mai ales prin menținerea sau crearea de locuri de 

muncă”. 

 

În întregul context amintit, Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale 

Banatului și Crișanei ”Excelsior” propune încheierea unui acord de parteneriat care să  aibă ca 

obiective:   

(1)  Dezvoltarea unei Strategii pentru infrastructură ecologică, verde în Municipiul Timișoara,   

(2)  Dezvoltarea unei Rețele de infrastructură ecologică, verde,  

(3) Dezvoltarea, implementarea în parteneriat a unui proiect în cadrul Programului Operațional  

Capacitate Administrativă (POCA), pentru a veni în sprijinul inițiativei de realizare a strategiei 

pentru infrastructură verde și a rețelei TEN-G (Trans-European Network for Green Infrastructure).  

 

În vederea atingerii acestor obiective, Asociația „Excelsior” propune celor două părți implicarea 

resurselor proprii pentru desfășurarea activităților precum și încheierea unui acord de parteneriat 

ferm care să definească responsabilitățile în atingerea obiectivelor propuse. 

 

Având în vedere interesul municipalității în implementarea  măsurilor și acțiunilor aprobate prin 

Planului strategic pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii, de implementare a unor soluții 

naturale, pentru furnizarea de servicii ecosistemice și încurajarea utilizării infrastructurilor 

ecologice, propunerea Asociației „Excelsior” de încheiere a unui acord de parteneriat în domeniul 

infrastructurii ecologice, verzi reprezintă o oportunitate pentru ambele părți, municipalitatea 

extinzându-și aria de colaborare cu organizații specializate în protecția mediului, în domenii de 

interes comun și de a aborda și realiza proiecte noi în folosul comunității. 
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În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. De asemenea, conform prevederilor art.36, 

alin.(7), lit.a), din Legea nr.215/2001, consiliul local hotărăşte asocierea cu persoane juridice 

române sau străine în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public local. 

 

Având în vedere cele expuse  mai sus,  PROPUNEM: 

 

1. Aprobarea inițiativei de încheiere a unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi 

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”,  

în domeniul Infrastructurii  ecologice, verzi; 

2. Aprobarea împuternicirii Domnului Primar Nicolae ROBU să semneze Acordul de parteneriat  

din anexă. 

 

VICEPRIMAR, 

 

Dan DIACONU 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,    Resp. BIROUL MONITORIZARE ȘI 

PROTECȚIE MEDIU,  

 

 Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI                         Adina PANC 

 

 

 

 

      CONSILIER,                    SERVICIUL JURIDIC, 

 

Iudit  BERE - SEMEREDI 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Dact. BSI,  Ex.2         
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ACORD DE PARTENERIAT 
nr. ______ din data de ___/ ___/2016 

 

 

1. PĂRŢILE 
 

1.1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1, Judeţul 

Timiş, cod poştal 300030, E-mail: primariatm@primariatm.ro, Pagina web: www.primariatm.ro,  

reprezentat prin Domnul Nicolae ROBU în calitate de Primar al Municipiului Timișoara, Cod Fiscal 

14756536, Telefon/Fax: 0256/408451, pe de o parte  

şi  

1.2.  Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei 

”Excelsior”, denumită în continuare Asociția „Excelsior”, cu sediul în Arad, Strada Suceava nr.18, 

cod poștal 310465, Județul Arad,  CIF 18483684, Telefon: 0257210192, Fax: 0257210192, 

0357780026, Mobil: 0745608905, E-mail: ong@ongexcelsior.ro, Web: www.ongexcelsior.ro, 

www.infrastructuraverde.ro, reprezentată prin Domnul Mihai – Sorin PASCU în calitate de  

Președinte, pe de altă parte  
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 

___/___.___.2016,  convenim să încheiem prezentul Acord de Parteneriat 
 

2. OBIECTUL 

2.1.  Prezentul acord de parteneriat are ca obiect colaborarea și dezvoltarea în comun a unor 

acțiuni și activități pentru studiul și dezvoltarea rețelei pentru infrastructură ecologică, verde (Green 

Infrastructure – GI) în Municipiul Timișoara. 
 

2.2. Obiectivele acordului de parteneriat sunt următoarele: 

a)  Dezvoltarea unei Strategii pentru infrastructură ecologică, verde (Green Infrastructure – GI) în 

Municipiul Timișoara,   

b)  Dezvoltarea unei Rețele de infrastructură ecologică, verde (Green Infrastructure – GI),  

c) Dezvoltarea, implementarea în parteneriat a unui proiect în cadrul Programului Operațional  

Capacitate Administrativă (POCA), pentru a veni în sprijinul inițiativei de realizare a strategiei 

pentru infrastructură verde și a rețelei TEN-G (Trans-European Network for Green Infrastructure). 
 

3. DURATA ACORDULUI, INTRAREA ÎN VIGOARE 

3.1.  Prezentului acord se încheie pe o perioadă de 24 de luni calendaristice, cu posibilitate de 

prelungire cu acordul părților, până la atingerea obiectivelor parteneriatului.   

3.2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi. 
 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

4.1. Ambele părţi se obligă să colaboreze şi să susţină derularea în bune condiții a acordului, prin 

furnizarea de expertiză şi resurse umane pentru activităţile de care sunt responsabile, activităţi şi 

responsabilităţi stabilite de comun acord, în funcţie de obiectul acestora. 
 

4.2.  MUNICIPIUL TIMIȘOARA se obligă: 

a) Să asigure comunicarea și schimbul de informații cu Asociația „Excelsior”, asigurând pe 

întreaga derulare a acordului de parteneriat o  persoană de contact din cadrul Direcției de Mediu a 

Primăriei Municipiului Timișoara; 

b) Să pună la dispoziția specialiștilor Asociației „Excelsior” informațiile publice relevante de 

care dispune la momentul semnării acordului de parteneriat și a informațiilor de care va beneficia în 

viitor,  pe baza cererilor formulate de către asociație; 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 

B-dul C.D. Loga nr.1 

 

 

 

mailto:primariatm@primariatm.ro
http://www.primariatm.ro/
mailto:ong@ongexcelsior.ro
http://www.ongexcelsior.ro/
http://www.infrastructuraverde.ro/


 

                                                                          Cod FO-53-01, Ver.2 

c) Să asigure participarea reprezentanților Primăriei Municipiului Timișoara la elaborarea 

”Strategiei pentru infrastructură verde (Green Infrastructure - GI) a Municipiului Timișoara”; 

d) Să asigure participarea reprezentanților Primăriei Municipiului Timișoara la stabilirea  

”Rețelei de infrastructură verde (Green Infrastructure - GI) a Municipiului Timișoara; 

e) Să elaboreze și să supună dezbaterii publice, analizei și hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara documentele privitoare la ”Strategia pentru infrastructură verde a 

Municipiului Timișoara” și  la ”Rețeaua de infrastructură verde a Municipiului Timișoara” 

f) Să nu folosească materialele elaborate în cadrul parteneriatului fără acordul/recenzia 

partenerului; 

g) Să organizeze în parteneriat evenimente, cursuri, ateliere de lucru și alte asemenea 

evenimente în domeniul infrastructurii verzi; 

h) Să promoveze interesele Asociației „Excelsior” ȋn vederea creșterii prestigiului național și 

internațional, prin elaborarea de materiale, diseminarea de informații prin canalele proprii de 

comunicare, evenimente, prezentări, etc.; 
 

4.3. Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei 

”Excelsior” se obligă: 

a) Să asigure legătura cu Primăria Municipiului Timișoara, în persoana președintelui asociației, 

Biolog  Mihai - Sorin PASCU; 

b) Să asigure specialiștii  necesari pentru desfășurarea tuturor activităților, în vederea atingerii 

obiectivelor acordului de parteneriat; 

c) Să asigure baza/suportul informațional  cu privire la politicile europene și naționale în 

domeniul infrastructurii verzi; 

d) Să dezvolte metodologia de lucru necesară pentru evaluarea și desemnarea infrastructurii 

verzi; 

e) Să desfășoare studiile în teren cu specialiștii proprii; 

f) Să dezvolte cu specialiștii proprii  propunerea/proiectul de ”Strategie pentru infrastructură 

verde a Municipiului Timișoara”, cu participarea și consultarea reprezentanților Primăriei 

Municipiului Timișoara; 

g) Să dezvolte cu specialiștii proprii propunerea/proiectul privind ”Rețeaua de infrastructură 

verde a Municipiului Timișoara”, cu participarea și consultarea reprezentanților Primăriei 

Municipiului Timișoara; 

h) Să dezvolte cu specialiștii proprii  aplicația de proiect în cadrul Programului Operațional  

Capacitate Administrativă (POCA), cu participarea și sprijinul reprezentanților Primăriei 

Municipiului Timișoara. 

i) Să nu folosească materialele elaborate în cadrul parteneriatului fără acordul/recenzia 

partenerului; 

j) Să organizeze în parteneriat evenimente, cursuri, ateliere de lucru și alte asemenea 

evenimente în domeniul infrastructurii verzi; 

k) Să promoveze interesele Municipiului Timișoara ȋn vederea creșterii prestigiului național și 

internațional, prin elaborarea de materiale, diseminarea de informații prin canalele proprii de 

comunicare, evenimente, prezentări, etc.; 
 

5. MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI  
5.1. Prezentul acord de parteneriat  încetează: 

a)   Prin acordul ambelor părţi,  

b)   Încălcarea în mod culpabil de către una dintre părţi a obligaţiilor asumate.  
 

6. CONFIDENŢIALITATE 

6.1.    Părţile convin să păstreze confidențiale informaţiile primite şi sunt de acord să prevină orice 

utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. 

6.2.  Informaţiile confidenţiale vor fi folosite de părţi numai în scopul executării unor contracte şi 

vor putea fi dezvăluite numai persoanelor implicate în executarea contractului. 
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7. CLAUZE SPECIALE  

7.1.   Activităţile concrete din cadrul parteneriatului vor fi realizate pe baza consultării şi 

acordului reciproc al celor două părţi. 

7.2.   Realizarea activităţilor va depinde de existenţa resurselor materiale, financiare şi umane de 

care dispune fiecare parte. 

7.3.  Modificarea prezentului acord se va face prin act adiţional încheiat între părţi. Partea care 

are iniţiativa modificării prezentului acord va transmite celeilalte părţi, în scris, spre analiză, 

propunerile sale. 

7.4.   Prezentul acord de parteneriat are caracterul unui acord cadru. Acordul cadru va fi 

completat, după caz, cu contracte de colaborare specifice pentru activitatea/proiectul/inițiativa 

convenită de părți. 
 

8. NOTIFICĂRI 

8.1.   Orice notificare/corespondenţă adresată de o parte celeilalte părţi este valabil comunicată 

dacă este predată sau transmisă la adresa menţionată în partea introductivă a prezentului acord de 

parteneriat. 

8.2.   În cazul în care notificarea/corespondenţa va fi transmisă prin poştă, se va face prin 

scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

8.3.   Schimbarea adresei nu este opozabilă celeilalte părţi decât dacă a fost notificată cu cel puţin 

5 zile lucrătoare înainte. 
 

9. LITIGII 

9.1.   Părţile se vor strădui, de bună credinţă, să rezolve pe cale amiabilă eventualele litigii, 

controverse sau diferende apărute din sau în legătură cu acest acord. 

9.2.  În cazul în care nu se ajunge la o soluţie pe cale amiabilă, litigiile, controversele, diferendele 

se vor înainta spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 
 

10. DISPOZIŢII FINALE 
10.1  Prezentul acord constituie un document cadru de colaborare între părţi, în vederea realizării 

obiectivelor propuse, putând fi completat sau modificat prin înţelegerea părţilor. 
 

Prezentul Acord s-a încheiat şi semnat de ambele părţi, la Timişoara, astăzi _______________ în 2 

(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale 

și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” 

PRIMAR, PREȘEDINTE, 

Nicolae ROBU Mihai – Sorin PASCU 
_______________________ _______________________ 

(semnătura) (semnătura) 

           L.s. 

 

        L.s. 

VICEPRIMAR,  

Dan DIACONU  

_______________________  

(semnătura)  

 

 

 

 DIRECTOR EXEC. DIRECŢIA DE MEDIU,  

Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI  

_______________________  
(semnătura)  

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC,  

_______________________  
(semnătura)  

                                                                                                                                                                             


