
SC. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. 
 
 

SC RETIM Ecologic Service SA funcţionează ca societate comercială din anul 1997, 
înfiinţându-se prin reorganizarea Regiei Autonome de Salubritate Timisoara şi asocierea cu un 
partener străin, devenind astfel societate mixta romano-germana cu capital integral privat. 
 
 

1. STRUCTURA SOCIETĂŢII 
Date generale: 
- Capitalul social al societăţii: 2.608.400 lei; 
- Numărul de angajaţi: 526 persoane; 
- Director general: ing. Octavian Cazan 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII 
Domeniul principal de activitate este salubrizarea localităţilor cod CAEN: 9002 care 

presupune: salubrizarea menajeră; salubrizarea stradală; colectare şi transport deşeuri cu grad 
scăzut de periculozitate de la populaţie şi agenţi economici; combaterea efectelor fenomenelor 
meteorologice nefavorabile (polei, îngheţ, zăpadă), precum şi activităţi ecologice aferente. 

 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
Dezvoltarea continuă a SC. RETIM Ecologic Service SA. a dus la înfiinţarea unei 

sucursale în Municipiul Craiova şi a 5 (cinci) puncte de lucru, după cum urmează: 
- punct de lucru Stei (jud. Bihor); 
- punct de lucru Geoagiu (jud. Hunedoara); 
- punct de lucru Brad (jud. Hunedoara); 
- punct de lucru Petroşani (jud. Hunedoara); 
- punct de lucru FILIASI (jud. Dolj). 

 
Cifra de afaceri a societăţii a crescut productiv de la an la an, ajungând în anul 2006 la 

valoarea de 23.671.692 lei. 
 
 
 

EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI 
An Cifra de afaceri (lei) 

2000 5.902.696 
2001 8.243.560 
2002 10.366.585 
2003 14.362.411 
2004 16.608.308 
2005 20.609.533 
2006 23.671.692 
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Din volumul de prestaţii pe care SC RETIM Ecologic Service SA le efectuează în 
Municipiul Timişoara, în beneficiul Consiliului Local au fost realizate lucrări în valoare de 
2.991.777 lei - ceea ce reprezintă 16,4 %. 
  

Situaţia lucrărilor 2006 
Timişoara (lei) 

Populaţie 9.307.716,00 
Agenţi economici 4.894.030,00 
Prestaţii P.M.T. 2.991.777,00 
Alte activităţi 1.038.618,00 
  18.232.141,00 

 
 

 

 

SITUATIE LUCRARI 2006
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Pentru Consiliul Local al Municipiului Timişoara, societatea noastră a prestat 
următoarele servicii: 



- salubrizare căi rutiere şi pietonale; 
- combatere efecte meteorologice nefavorabile, pentru partea de N fata de canalul 

Bega; 
- acţiuni ecologice (curăţenii Primăvară – Toamnă, curăţire taluz canal Bega); 

 

Evacuare şi 
neutralizare 
depozite 
necontrolate. 

SITUAŢIA SERVICIILOR PRESTATE  ÎN BENEFICIUL CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ÎN PERIOADA 2000 - 2006 - PROGRAMAT  2007 

          
DENUMIRE 
ACTIVITATE U.M. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Programat 

2007 
Ras manual la 
rigolă 

mii 
m.p. 121 1 0 156 19 76 86

155

Măturat manual 
carosabil 

mii 
m.p. 123.748 108.718 73.946 48.018 58.298 49.062 67.317 143.417

Întreţinut manual 
trotuare 

mii 
m.p. 84.734 75.046 82.478 52.544 53.283 55.542 72.474 153.499

Periat mecanic 
străzi 

mii 
m.p. 1.288 0 0 0 0 0 0 0

Măturat mecanic 
carosabil 

mii 
m.p. 123.976 111.069 88.760 70.055 87.623 87.561 113.941 223.353

Spălat manual cu 
furtunul 

mii 
m.p. 205 0 0 83 212 214 360 519

Spălat mecanic 
străzi 

mii 
m.p. 2.168 2.258 2.215 3.245 3.272 3.400 2.276 3.660

Stropit mecanic 
străzi 

mii 
m.p. 110.256 51.184 18.393 50.700 10.034 33.066 16.081 24.050

TOTAL SUPR. 
SALUBRIZATĂ 

mii 
m.p. 446.496 348.276 265.792 224.801 212.741 228.921 272.535 548.653

Încărcat şi 
transportat 
deşeuri 

m.c. 
13.089 11.493 8.768 12.128 10.567 11.965 18.477 32.736

Preluat deşeuri la 
rampă m.c. 13.089 11.493 8.768 12.128 10.567 11.965 18.477 32.736

EVOLUŢIA ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN PERIOADA 2000 - 2006
exprimate în mii m.p.
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Evoluţia principalelor activităţi precum şi prognoza pe 2007, privind salubrizarea 

stradală se prezintă astfel: 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EVOLUŢIA PRINCIPALELEOR LUCRĂRI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN PERIOADA 2000 - 2006
exprimate în mii m.p.
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Între anii 2002 – 2006 se observa o scădere a volumului de lucrări ce se datorează 

faptului ca în aceasta perioadă SC. RETIM Ecologic Service SA. nu a salubrizat stradal decât 65 
% din trama Municipiului Timişoara, restul fiind asigurat de alte societăţi. 

Odată cu câştigarea licitaţiei privind delegarea gestiunii deşeurilor din Municipiul 
Timisoara ce a avut loc în luna Mai 2006, volumul de lucrări de salubrizare stradala a crescut 
semnificativ, iar programatul pe anul 2007 v-a acoperi în totalitate cerinţele Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara. 

În vederea asigurării unor servicii de calitate SC. RETIM Ecologic Service SA şi-a 
intensificat aria de prestări servicii către populaţie şi agenţi economici, astfel încât să se alinieze 
cerinţelor integrării în Comunitatea Europeană. 

În cursul anului 2006 s-au înfiinţat 4 puncte de colectare a deşeurilor electrice, 
electronice şi electrocasnice (D.E.E.E) şi 6 puncte de colectare a deşeurilor rezultate din 
construcţii. 

Tot în aceasta perioadă s-a trecut la implementarea sistemului de colectare duală, 
pentru început în zona Tipografilor, urmând ca acesta sa se extindă pe toata vatra Municipiului 
Timişoara. 

 
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
Pentru anul 2007 SC. RETIM Ecologic Service SA îşi propune un plan ambiţios de 

investiţii in valoare de cca. 1.500.000 euro, care consta în principal în: 
- asigurarea cu 100 % a populaţie Municipiului Timişoara cu recipienţi moderni de 

colectare (europubele) acordaţi în comodat; 
- introducă împreună cu Primăria Municipiului Timişoara o presortare a deşeurilor 

menajere în două componente:  
- deşeuri uscate – "pubela uscată/containerul uscat" pentru hârtie, cartoane, 

ambalaje din materiale plastice sau combinate, materiale plastice, elemente metalice mici (fără 
deşeuri periculoase gen baterii, vopsele, lacuri, etc. – pentru care trebuie să se stabilească trasee 
speciale - predare separată la centre de colectare sau direct la comerciantul care le pune pe piaţă) 
şi  

- deşeuri umede – "pubela umedă/containerul umed" pentru deşeuri vegetale, 
resturi de alimente, etc. 



- în paralel cu aceasta, "RETIM Ecologic Service Timişoara" SA îşi propune să 
construiască o instalaţie modernă de sortare de mare capacitate, în care să se sorteze pe categorii 
materialele reciclabile din pubela uscată colectate pe raza Municipiului Timişoara. O astfel de 
instalaţie este prevăzută în planul de investiţii al societăţii "RETIM Ecologic Service Timişoara" 
SA; 

- conţinutul pubelei umede se va prelucra într-o instalaţie de compostare a deşeurilor 
biologice, care este de asemenea prevăzută de asemenea în planul de investiţii al societăţii 
"RETIM Ecologic Service Timişoara" SA. 

Desigur consideraţiile de mai sus sunt valabile numai pentru deşeurile menajere, 
separarea deşeurilor la agenţi economici trebuie menţinută şi dezvoltată. Hârtia, metalele, sticla, 
materialele plastice etc. colectate de către firme specializate de la agenţi economici în containere 
de mare capacitate, vor constitui o resursă importantă de materii prime secundare. 

Politica societăţii "RETIM Ecologic Service Timişoara" SA, se poate rezuma astfel: 
- prin calitatea activităţii şi profesionalismului angajaţilor săi să contribuie la crearea 

unui mediu mai curat şi mai sănătos în Timişoara; 
- prin anticiparea nevoilor cetăţenilor Municipiului Timişoara, prin programele 

social-educative realizate, să participe alături de Primăria Municipiului Timişoara la formarea 
unei culturi în care respectul faţă de mediu să fie o constantă; 

- prin introducere de tehnologii "environmental friendly" cu minim de consum de 
energie şi eficienţă sporită, a inovaţiei continue în tehnicile de reciclare şi valorificare superioară 
a deşeurilor, folosind din plin experienţa ţărilor din UE şi a acţionarilor săi din Germania, să 
contribuie la "transformarea managementului deşeurilor într-un management al resurselor". 

 
În perspectiva anului 2006, în vederea integrării în Uniunea Europeană, în 

conformitate cu Directivele 94/62/CE şi 2004/12/CE, societatea "RETIM Ecologic Service 
Timişoara" SA şi-a axat strategia – reflectată în programul ei de realizare a investiţiilor şi aportul 
acestora la gestiunea integrată a deşeurilor în Municipiul Timişoara pe următoarele puncte 
principale: 

- investiţii în tehnologii specifice de colectare şi valorificare a ambalajelor de 
transport şi de consum şi dezvoltarea sistem eficient pentru colectarea şi reciclarea/valorificarea 
acestora; 

- valorificarea superioară a deşeurilor menajere, de la agenţi economici şi industriali 
prin sortare (la cetăţean sau/şi în instalaţii de sortare moderne); 

Prin perfecţionarea sistemului integrat de management al deşeurilor în Timişoara, 
sistem care va cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, reciclare, valorificare 
şi/sau eliminare a tuturor deşeurilor nepericuloase, Societatea "RETIM Ecologic Service 
Timişoara" SA va contribui la: 

− valorificarea superioară a acestora şi care să asigure în acelaşi timp şi protecţia 
mediului; 

− organizarea unui sistem eficient pentru colectarea şi 
reutilizarea/reciclarea/valorificarea ambalajelor de transport şi post - consum şi a deşeurilor de 
ambalaje, în conformitate cu cerinţele UE (94/62/CE; 2004/12/CE). 


