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Gr dina Zoologic a municipiului Re i a a luat întâi fiin în anul 1955 când 
profesorul Cri an Ioan, directorul Liceului Mixt din ora , a înfiin at în cadrul colii 

”Muzeul de tiinte ale Naturii” . Ca anex la acesta  a construit i un col viu în 
curtea liceului, curte care avea s devin singura gr din zoologic din regiunea 

Banat, de la acea vreme. Oficial, aceasta a fost inaugurat abia în anul 1965.



În scurt timp, aceast nou gr din s-a îmbog it cu fel de fel de specii de animale 
precum c prioare, cerbi, ur i, lupi, viezuri, vulpi, mistre i, porci, bufnite, pisici 

s lbatice, veverite, jderi, p s ri r pitoare, fazani sau iepuri de cas . În acest sens 
dl. Profesor Cri an a luat leg tura cu diverse filiale de vân toare i ocoale silvice 

care îl sprijineau în vederea extinderii diversit ii de specii.



În anul 1958, gr dina zoologic î i schimb loca ia în parcul ”23 August”, r mânând 
îns tot în grija elevilor Liceului Mixt, sub îndrumarea d-lui profesor Ioan Cri an.
În anul 1963, s-a al turat gr dinii primul exemplar de leu, urmând ca dup un timp 

s fie aduse mai multe exemplare din aceast specie.



În anul 2011 încep primele lucr ri de propor ii la gr dina zoologic , de la 
construc ia sa ini ial . Prin aceste lucr ri se realizeaz reabilitarea gr dinii 
existente, îns i modernizarea acesteia prin execu ia de construc ii noi i 

completarea cu noi specii de animale. 



Suprafa a ini ial a gr dinii a fost de 1,4 ha, ajungând ca în urma finaliz rii lucr rilor de 
modernizare aceasta s se întind pe o suprafa de 5,6 ha. S-au construit, în plus, un 
magazin de suveniruri, o cl dire educa ional , kinder zoo precum i ad posturi pentru 

noile specii animale. Printre acestea se reg sesc zimbrul, jaguarul, sconcsul, emu, lama, 
mara i cerbul lop tar .



Valoarea total a investi iei este de 7.534.351,15 lei, din care:

Contribu ia Consiliului Local al Municipiului Re i a este de 

2.426.676,15 lei, iar restul de 5.107.675 lei reprezint contribu ia Ministerului 

Mediului i P durilor.

Contravaloarea lucr rilor de execu ie este de 7.332.512,72, diferen a 

pân la valoarea total a investi iei reprezint supravegherea tehnic , avize, 

precum i devierea unui cablu electric.



l
Principalii indicatori fizici realiza i prin acest proiect:

-22 de ad posturi pentru animale;
-Cl dire carantin – punct veterinar, cl dire educa ional , cabin poart , magazin 
suvenire i fânar;
-Reamenajare i extindere vestiare, reamenajare buc t rie i reamenajare sediu 
administrativ;
-Împrejmuiri la ad posturi;
-Suprafa a construit este de cca 2.500 mp;
-Suprafa a reamenajat este de aprox. 340 mp;
-Conducte de ap brut (confec ionate din polietilen ) în lungime de 1.800 ml;
-Conducte de ap potabil pe o lungime de 1.030 ml;-Conducte de ap potabil pe o lungime de 1.030 ml;
-Re ea de canalizare menajer care se întinde pe o lungime de 1.400 ml;
-Ziduri de sprijin pe o întindere de 317 ml construite din piatr cu mortar de 
ciment;
-10 hidran i;
-75 de c mine de vizitare pentru re eaua de canalizare menajer ;
-6 ci mele publice;
-Parcare în suprafa de 534 mp, .a.



Defri ri dup predarea

amplasamentului



Trasarea amplasamentelor



Lucr ri la re eaua de canalizare





Lucr ri la re eaua de ap





Lucrari la construc ia zidului de sprijin



Cladirea carantin , punct veterinar







Cl dire educa ional







Cabina poart i magazin suveniruri



Cl dire fânar



Cl dire vestiar



Kinder Zoo



Ad post jaguar



Ad post lei



P s ri de ap



Ad post maimu e





Ad post p s ri exotice



Lucr ri ad posturi animale erbivore



Ad post c prioare europene



Ad post cerb lop tar





Mul umim pentru aten ie!




