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S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2010 
 
 

 SC RETIM Ecologic Service SA funcţionează ca societate comercială din anul 1997, înfiinţându-se 
prin reorganizarea Regiei Autonome de Salubritate Timişoara şi asocierea cu parteneri străini, devenind 
astfel societate mixtă româno-germană cu capital integral privat. 
 
 Date generale: 
 - Capitalul social al societăţii: 2.608.400 lei; 
 - Numărul de angajaţi: 600 persoane; 
 - Directori generali: ing. Florin Cepănariu 
             ec. Gheorghe Para 
 
 Domeniul principal de activitate este salubrizarea localităţilor cod CAEN : 3811 care incubă: 
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. 
 S.C. RETIM Ecologic Service S.A. mai deţine în ţară 5 (cinci) puncte de lucru, după cum urmează:  

 
- punct de lucru JIMBOLIA (jud. Timiş); 
- punct de lucru BRAD (jud. Hunedoara); 
- punct de lucru GEOAGIU (jud. Hunedoara); 
- punct de lucru PETROŞANI (jud. Hunedoara); 
- punct de lucru FILIAŞI (jud. Dolj) 

 
 

Cifra de afaceri a societăţii în anul 2010 a fost de 59.882.835 lei. 
 
 
 

    EVOLUŢIA  CIFREI  DE  AFACERI 
An Cifra  de  afaceri (lei) 

2006 23.671.692 
2007 30.738.280 
2008 36.132.406 
2009 61.327.123 
2010 59.882.835 
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 În anul 2010, S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  a prestat servicii de salubrizare în 
municipiul Timişoara în sumă de 55.348.309 lei, reprezentând 92,1% din total venituri. 

Redăm mai jos structura şi valoarea acestor servicii prestate în municipiul Timişoara. 
  
                                      

Venituri pe categorii de prestaţii 2010 
Venituri  populaţie 22.900.877,22 
Venituri  agenţi economici 23.782.554,76 
Prestatii P.M.T. 7.546.265,95 
Alte  activităţi 1.118.611,19 

  55.348.309,12 
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PONDEREA VENITURILOR PE CATEGORII DE PRESTAŢII - 2010
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SALUBRIZARE MENAJERĂ 
 
În cursul anului 2010 S.C. Retim Ecologic Service S.A. a colectat, transportat, depozitat şi 
neutralizat deşeuri menajere de la 303.845 persoane fizice care figurează în exploatarea serviciilor 
societăţii noastre, reprezentând 30.327 contracte încheiate.  
S-au încheiat contracte cu 10.758 agenţi economici, iar 541 de agenţi economici şi-au reziliat 
contractul în cursul anului 2010, datorită crizei economice care a afectat şi societăţile comerciale.   
În municipiul Timişoara pe parcusul anului 2010 s-au înlocuit 3.468 bucăţi recipienţi de precolectare 
de 120 şi 240 l. 
 
 
 
 
SALUBRIZARE STRADALĂ 
 
În anul 2010 s-au efectuat lucrări de salubrizare a căilor publice în municipiul Timişoara atât 
manuale cât şi mecanice. Principalele activităţi de salubrizare stradală sunt evidenţiate în tabelul 
alăturat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
  FP 26-07, ver. 01 



4

EVOLUŢIA FIZICĂ PE CATEGORII DE LUCRĂRI  LA PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DE SALUBRIZARE STRADALĂ             
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  DENUMIRE 
ACTIVITATE U.M. 2006 2007 2008 2009 2010 

Măturat manual carosabil mii m.p. 67.317 91.804 70.698 71.520 75.129
Întreţinut manual trotuare mii m.p. 72.474 144.476 178.166 219.847 236.667
Măturat mecanic carosabil mii m.p. 113.941 201.902 259.568 279.659 242.489
Stropit mecanic străzi mii m.p. 38.357 82.558 58.488 79.839 46.018
Spălat manual carosabil mii m.p.  1.755

ÎN PERIOADA 2006 - 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Graficul evoluţiei fizice pe categorii de lucrări la principalele activităţi privind salubrizarea stradală 
în perioada 2006 – 2010, se prezintă astfel : 
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Volumul de lucrări de salubrizare stradală a crescut, iar în anul 2010 a acoperit cerinţele Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara, cu excepţia operaţiunii de măturat mecanic şi stropit mecanic. Operaţiunea 
de măturat mecanic a început cu o întârziere de o lună faţă de anul 2009 datorită timpului nefavorabil şi s-a 
încheiat la începutul lunii Decembrie, tot datorită timpului nefavorabil. 

 
Lucrările de măturat manual şi întreţinere manuală a căilor publice au crescut în anul 2010 faţă de 

anul 2009, după cum urmează: măturat manual cu 5%, iar întreţinere manuală cu 7% prin introducerea a noi 
străzi în graficele de salubrizare. 

Prin activitatea de măturat mecanic s-a obţinut atât creşterea eficienţei cât şi calitatea sporită a 
lucrărilor prestate. 

În zona Centrală au fost amplasate un număr de 50 bucăţi coşuri stradale tip nou, cu un design aparte. 
Deasemenea au fost amplasate un număr de 548 bucăţi coşuri stradale în diferite locaţii pe vatra 

municipiului. 
Totodată permanent au fost înlocuite cele vandalizate, distruse sau arse. Astfel s-au înlocuit un 

număr de 158 bucăţi coşuri stradale. 
Pe tot parcursul anului 2010 s-a asigurat salubrizarea stradală la toate manifestaţiile desfăşurate pe 

raza municipiului Timişoara (festivaluri, expoziţii, concerte, etc.) 
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COLECTARE DUALĂ 

 
 Implementarea colectării duale în Timişoara a fost finalizată în luna martie 2010. 
 Vatra municipiului a fost împărţită în 12 sectoare, activitatea fiind deservită de 8 utilaje. Colectarea 
în sistem „Dual” se face din recipienţi (pubele 120 l, 240 l, containere de 1,1 mc şi saci inscripţionaţi). 
 
 În cursul anului 2010, la această activitate au fost colectate 9.641, 67 tone deşeuri, din care odată cu 
punerea în funcţiune a „Staţiei de Sortare Deşeuri Municipale” au fost sortate şi reciclate 479, 05 tone carton 
şi hârtie, 124, 5 tone PET-uri, folie şi 10,64 tone metal. Restul deşeurilor au fost valorificate energetic. 
 Acţiunea de implementare a colectării în sistem „Dual” a fost însoţită de o puternică campanie 
mediatică, care a continuat şi după încheierea acţiunii. 
 Amintim: 

- difuzarea spoturilor publicitare la posturile de televiziune (Realitatea TV, TVT 89, Analog TV, 
Tele Europa Nova, TVR Timişoara, Pro TV); 

- s-au organizat acţiuni destinate promovării protecţiei mediului şi educaţiei ecologice în mai multe 
unităţi de învăţământ (Grupul Şcolar Silvic Timişoara, Liceul W. Shakespeare Timişoara, 
Grădiniţa PP 12 Timişoara, Grădiniţa PP 14 Timişoara, Grădiniţa PP Chişoda, Şcoala Generală 
nr. 2 Timişoara); 

 
Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase şi nepericuloase de pe raza 

municipiului Timişoara a continuat şi în anul 2010, prin punerea la dispoziţia cetăţenilor de containere cu 
capacitatea de 7 şi 22 m.c. Din containerele cu capacitatea de 7 mc s-au colectat, transportat şi depozitat 
deşeuri voluminoase în cantitate de 18.359, 64 tone, iar din containerele de 22 mc o cantitate de 3.813,69 
tone. 

S-au organizat ca în fiecare an campanii de „Curăţenie de primăvară” în perioada 15 – 31 martie 
2010 şi s-a colectat  o cantitate de 4.078,13 tone deşeuri şi „Curăţenie de toamnă” care s-a desfăşurat în 
perioada  11 – 26 octombrie 2010, ocazie cu care s-au colectat 3.093,56 to deşeuri). 

 
S.C. Retim Ecologic Service S.A. are înfiinţate 4 puncte de preluare de la populaţie a deşeurilor 

rezultate din construcţii în cantităţi de sub 1 m.c., după cum urmează : 
- str. Avram Imbroane nr. 70 
- calea Torontalului nr. 94 
- str. Energiei nr. 3 
- calea Moşnitei nr. 2 
 La aceste puncte de colectare în cursul anului a fost depusă o cantitate de aproximativ 9.913 m.c. 
deşeuri rezultate din construcţii. 
 
 Pentru a veni în întâmpinarea cetăţenilor  societatea noastră pune la dispoziţia cetăţenilor 4 puncte de 
colectare a deşeurilor de electronice, electrocasnice şi electrice, după cum urmează: 
- str. Avram Imbroane nr. 70 
- calea Torontalului nr. 94 
- str. Energiei nr. 3 
- calea Moşnitei nr. 2 
 Deasemenea s-au organizat acţiuni de colectare în cadrul „MARII DEBARASĂRI”. 
 În decursul anului 2010 s-au colectat 25,33 tone de DEEE - uri.  
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Acţiunile ecologice s-au desfăşurat cu ajutorul unui detaşament de deţinuţi de la Penitenciarul 
Timişoara, salubrizându-se zonele periferice, penetraţiile, etc. din Timişoara, colectând o cantitate de 
29.503,01 tone  reziduuri, în general abandonate ilegal în aceste zone. 
 

Este bine ştiut de către cetăţenii timişoarei cât şi de către autorităţi faptul că la sfârşitul anului 2008 
rampa de depozitare a deşeurilor din locaţia Parţa-Şag a fost închisă conform H.G. 349/2005. 

În contextul acestei hotărâri S.C. Retim Ecologic Service S.A., operatorul autorizat şi acreditat să 
colecteze deşeurile menajere şi reciclabile de pe teritoriul oraşului nostru şi din comunele învecinate, a 
procedat la achiziţionarea unei staţii performante pentru balotarea şi depozitarea temporară a deşeurilor 
menţionate. În paralel a fost începută în anul 2009 investiţia la „Staţia de Sortare Deşeuri Municipale” şi 
care a fost finalizată în luna iunie 2010. O investiţie de aproximativ 5,5 milioane EURO. Odată cu punerea 
în funcţiune a „Staţiei de Sortare Deşeuri Municipale”, a început un alt mod de gestionare a deşeurilor în 
municipiul Timişoara. 

Staţia de Sortare este amplasată în zona de sud a municipiului, are o capacitate de prelucrare de 
aproximativ 160.000 tone/an şi cuprinde: 

- platforme; 
- hală cu 2 linii tehnologice; 
- sediu administrativ; 
- instalaţie de ventilaţie şi reţinerea mirosurilor cu filtru de cărbune; 
- instalaţie de reţinere a particulelor şi pulberilor de praf. 
 Îndeplineşte toate cerinţele de mediu. 
 Sortarea deşeurilor municipale se realizează mecanic, pe o linie de sortare complet automatizată, de 
unde aproximativ 45% din cantitatea de deşeuri prelucrate sunt valorificate energetic. 
 Sortarea deşeurilor din pubela „uscată” (colectarea Duală) se realizează pe o linie de sortare manuală. 
Se realizează o sortare „pozitivă”, astfel sunt reciclate importante cantităţi de carton şi hârtie, PET-uri şi 
plastic, doze, etc. 

 
INVESTIŢII 
 
Cele mai multe resurse financiare au fost alocate „STAŢIEI DE SORTARE DEŞEURI 

MUNICIPALE”, investiţie începută în cursul anului 2009 şi cu finalizare în trimestrul II al anului 2010 în 
valoare de 5,5 milioane EURO. 

De asemenea s-au achiziţionat utilaje specifice activităţii societăţii pentru înnoirea parcului auto, cât 
şi pentru extinderea activităţii în comunele din judeţ, astfel: 

- Automăturători     - 2 buc.; 
- Autostropitori     - 2 buc.; 
- Autogunoiere     - 3 buc.; 
- Utilaje pentru împrăştiat materiale antiderapante - 2 buc.; 
- Încărcător frontal     - 1 buc. 
S-au achiziţionat recipienţi de precolectare necesari implementării sistemului de colectare duală, dar 

şi pentru înlocuirea celor degradaţi de pe raza municipiului Timişoara. Aceste investiţii s-au ridicat la suma 
de 2.389.811 lei pe anul 2010. 
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STRUCTURA PERSONALULUI 
În ceea ce priveşte structura personalului, anexăm ORGANIGRAMA societăţii şi structura 

compartimentelor, responsabilii şi activitatea desfăşurată. 
 
 
OBIECTIVE MAJORE pe anul 2011  
Pentru anul 2011 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. şi-a propus: 
1. Continuarea dotării cu utilaje performante care funcţionează în condiţii de siguranţă a protecţiei 

mediului. Astfel se vor achiziţiona 1 (una) automăturătoare în valoare de 387.000 lei, 1 (una) autocisternă 
inclusiv cu dotări pentru serviciu de deszăpezire în valoare de 365.000 lei, 3 (trei) tractoare dotate cu plug, 
perie şi remorcă în valoare de 721.000 lei, 3 (trei) autogunoiere cu capacitatea de 18 mc în valoare de 
1.290.000 lei, 1 (un) tocător pentru crengi în valoare de 107.000 lei şi obiecte de inventar (containere de 7, 
22 şi 30 mc, pubele de 120 şi 240 l, coşuri stradale, containere de 1,1 mc) în valoare de 927.700 lei. 

2. Reabilitarea sediului firmei de pe str. Oituz nr. 3A, lucrări în valoare de 330.000 lei. 
3. Un obiectiv major al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru anul 2011 este continuarea 

creşterii calitative a prestaţiilor şi îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii.  
În acest domeniu, în cursul anului 2010, au fost făcuţi paşi importanţi prin instruirea şi 

supravegherea personalului de execuţie, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor, deasemenea s-a avut în 
vedere informarea populaţiei şi agenţilor economici cu noile tendinţe apărute în domeniul gestiunii deşerilor 
şi cu serviciile pe care societatea noastră le prestează în municipiul Timişoara. 

4. Un alt obiectiv important pe care S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. îl urmăreşte şi îl 
îmbunătăţeşte în mod continuu este respectare legislaţiei în vigoare în domeniul gestiunii deşeurilor şi a 
licenţei de operare. 

Astfel, vă informăm că societatea noastră deţine LICENŢĂ CLASA I nr. 1257/14.12.2010 emisă de 
A.N.R.S.C. prin ordinul nr. 674/14.12.2010 şi are implementate în baza principiilor managementului integrat 
sistemele: 

- SR EN ISO 9001/2008 – managementul integrat al calităţii 
- SR EN ISO 14001/2004 – managementul integrat mediu 
- OH SAS 18001/2007 – management integrat sănătate şi securitate ocupaţională. 
Sistemele menţionate sunt certificate de firme recunoscute în domeniu: MOODY 

INTERNATIONAL, RENAR, UKAS şi RVA. 
Prin acest sistem integrat se menţin sub control toate activităţile pe care le desfăşoară societatea, ca 

răspuns la schimbările factorilor interni şi externi pentru minimizarea riscurilor pentru angajaţi, furnizori şi 
clienţi. 

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 în condiţii de siguranţă a protecţiei mediului; 
• organizarea unui sistem eficient pentru colectarea şi reutilizarea/reciclarea/valorificarea ambalajelor 

de transport şi post-consum si a deşeurilor de ambalaje, in conformitate cu cerinţele UE (94/62/CE; 
2004/12/CE). 
 
În final dorim să menţionăm că S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. este conştientă că succesul 

depinde de înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor curente şi viitoare ale actualilor şi 
potenţialilor clienţi şi utilizatori finali şi de aceea foloseşte metode eficace şi eficiente pentru îmbunătăţirea 
performanţei sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. 
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