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S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012 

 
 
 

 În anul 1997 din parteneriatul Consiliul Local şi concernul german RWE a luat fiinţă actuala 
societate comercială de salubritate, devenind astfel o societate mixtă româno-germană pe acţiuni. 

 
 
 Date generale: 
 - Capitalul social al societăţii: 2.608.400 lei; 
 - Acţionari: - Primăria Municipiului Timişoara – 50%; 
                               - RER Recuperare Ecologică şi Reciclare S.R.L. Bucureşti – 50% 
 - Numărul de angajaţi: 594 persoane; 
 - Directori generali: ing. Marcel Petru Petrişor 
             ec. Gheorghe Para 
 
 
 S.C. RETIM Ecologic Service S.A. îşi desfăşoară activitatea preponderent în municipiul Timişoara, 
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; sortarea şi depozitarea deşeurilor municipale; combaterea efectelor fenomenelor 
meteorologice nefavorabile (polei, îngheţ, zăpadă), precum şi activităţi ecologice aferente. 
 Pe lângă municipiul Timişoara, unde este centrul de greutate al activităţii, societatea şi-a extins 
activitatea în judeţul Timiş, în următoarele localităţi: 
 - Oraşul Jimbolia; 
 - Comuna Comloşu Mare, cu satele aparţinătoare Comloşu Mic şi Lunga; 
 - Comuna Balinţ, cu satele aparţinătoare Bodo, Fădimac şi Târgovişte; 
 - Comuna Moşniţa Nouă, cu satele aparţinătoare Moşniţa Veche, Urseni, Albina şi Rudicica; 
 - Comuna Dudeştii Noi; 
 - Comuna Giroc, cu satul aparţinător Chişoda; 
 - Comuna Topolovăţu Mare, cu satele aparţinătoare Topolovăţu Mic, Cralovăţ, Iosifălău, Ictar Budinţ 
şi Şuştra; 
 - Comuna Dumbrăviţa; 
 - Comuna Sânmihaiu Român, cu satele aparţinătoare Sânmihaiu German şi Utvin; 
 - Comuna Ghiroda, cu satul aparţinător Giarmata Vii; 
 - Comuna Săcălaz, cu satele aparţinătoare Beregsău Mare şi Beregsău Mic; 
 - Comuna Ghizela, cu satele aparţinătoare Şanoviţa, Paniova, Hisiaş şi Crivobara; 
 - Comuna Secaş; 
 - Comuna Remetea Mare, cu satul aparţinător  Ianova; 
 - Comuna Coşteiu, cu satele aparţinătoare Ţipari, Păru, Hezeriş şi Valea Lungă Română; 
 - Comuna Şag; 
 - Comuna Pădureni; 
 - Comuna Satchinez, cu satele aparţinătoare Hodoni şi Bărăteaz. 
 În judeţul Timiş, societatea oferă servicii de salubrizare la aproximativ 65% din populaţie, politica 
firmei fiind de a deveni operator regional prin extinderea activităţii. 
 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) – deserveşte oraşul Jimbolia – activitatea de salubrizare 
menajeră; 

- punct de lucru BRAD (jud. Hunedoara) – deserveşte Oraşul Brad şi comunele Baia de Criş, Crişcior, 
Vaţa de Jos, Buceş, Ribiţa, Bucureşci, Luncoiu de Jos, Tomeşti – activităţile de salubrizare menajeră 
şi stradală; 
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- punct de lucru GEOAGIU (jud. Hunedoara) – deserveşte Oraşul Geoagiu şi comunele Hărău, Beriu, 
Orăştioara de Sus, Băcia, Şoimuş, Veţel şi Rapolt – activitate de salubrizare menajeră; 

- punct de lucru PETROŞANI (jud. Hunedoara) – deserveşte municipiul Petroşani – activităţile de 
salubrizare stradală şi combaterea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile (polei, îngheţ, 
zăpadă)  ; 

- punct de lucru FILIAŞI (jud. Dolj) – deserveşte Oraşul Filiaşi cu comunele Ţânţăreni şi Brădeşti – 
activităţile de salubrizare menajeră, salubrizare stradală şi combaterea efectelor fenomenelor 
meteorologice nefavorabile (polei, îngheţ, zăpadă). 

 
 

Cifra de afaceri a societăţii în anul 2012 a fost de 67.921.249 lei. 
 
 

 
 

    EVOLUŢIA  CIFREI  DE  AFACERI 
An Cifra  de  afaceri (lei) 

2008 36.132.406 
2009 61.327.123 
2010 59.882.835 
2011 63.952.457 
2012 67.921.249 

 

 
 
 
 

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

EVOLUŢIA CIFREI  DE AFACERI



 
Tim

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

În anul
mişoara şi co

Redăm 
 

SERVI
 
 
neutrali
societăţ
 
reziliat 
 
precole
 

l 2012, S.C
omunele lim
mai jos stru

V
Veni
Veni
Prest
Alte 

CIUL DE SA

În cursul an
izat deşeuri 
ţii noastre, re
Au fost des
contractul în
În municipi

ectare de 120

PONDERE

. RETIM E
mitrofe, în sum
uctura şi valo

Venituri pe 
ituri  populaţ
ituri  agenţi e
tatii P.M.T. 
 activităţi 

ALUBRIZA

nului 2012 S
menajere de

eprezentând 
serviţi un nu
n cursul anu
iul Timişoar
0 şi 240 l. 

38,76 %

15,84 %

EA VENITU

cologic Serv
mă de 61.32
oarea acestor

categorii de 
ţie 
economici 

  

ARE MENAJ

S.C. Retim E
e la 298.695
33.588 cont

umăr de 11.
lui 2012. 
ra pe parcur

41,

4,26 %

URILOR PE

vice S.A. a 
0.491 lei, rep
r servicii pre

prestaţii 

JERĂ 

Ecologic Se
5 persoane f
tracte închei
354 agenţi e

rsul anului 2

,14 %

E CATEGO

prestat serv
prezentând 9

estate în mun

201
25.2
23.7

9.7
2.6

61.3

ervice S.A. a
fizice care fi
iate. 
economici, i

2012 s-au în

ORII DE PR

 C

vicii de salu
91 % din tot
nicipiul Timi

12 
222.744 
766.508 
708.135 
623.104 
320.491 

a colectat, tr
figurează în 

iar 455 de a

nlocuit 3.80

RESTAŢII -

venit

venit

prest

alte a

Cod  FP27-02,v

ubrizare în 
tal venituri.
işoara. 

ransportat, d
exploatarea 

agenţi econo

04 bucăţi re

2012

turi populaţie

turi ag.econom

taţii P.M.T.

activităţi

ver1 3

municipiul 

 

depozitat şi 
serviciilor 

omici şi-au 

cipienţi de 

mici



  Cod  FP27-02,ver1 
 

4

 
 
SERVICIUL DE SALUBRIZARE STRADALĂ 
 
În anul 2012 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.
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EVOLUŢIA FIZICĂ PE CATEGORII DE LUCRĂRI  LA PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DE SALUBRIZARE STRADALĂ             
ÎN PERIOADA 2011 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DENUMIRE 
ACTIVITATE U.M. 

TOTAL 
2011 

TOTAL 
2012 

SEM. I 
2012 

 

SEM.II 
2012 

 
Măturat manual carosabil mii m.p. 80.419 68.846 34.403 34.443
Întreţinut manual trotuare mii m.p. 244.365 227.624 114.825 112.799
Măturat mecanic carosabil mii m.p. 258.943 270.131 127.132 142.999
Stropit mecanic străzi mii m.p. 68.757 105.615 19.852 85.763
Spălat manual carosabil mii m.p. 3.341 2.025 917 1.108
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Graficul evoluţiei fizice pe categorii de lucrări la principalele activităţi privind salubrizarea stradală 
în perioada 2011 – 2012, se prezintă astfel : 
 
 
 

 
Prin investiţiile făcute în utilaje performante de salubrizare stradală, volumul lucrărilor efectuate 

mecanizat au crescut, în detrimentul lucrărilor efectuate manual, ducând la creşterea calităţii serviciului. 
Pe tot parcursul anului 2012, împreună cu Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului 

Timişoara, au fost cuprinse în graficele de salubrizare străzile nou modernizate. 
Astfel, activitatea de măturat mecanic se efectuează cu 7 automăturători de mare capacitate şi 6 

automăturători de capacitate medie tip Boschung. Prin această activitate s-a obţinut creşterea eficienţei cât şi 
calitatea sporită a lucrărilor prestate, iar creşterea faţă de anul 2011 a fost de 4,32%. 

Lucrările de măturat manual şi întreţinere manuală a căilor publice au scăzut în anul 2012 faţă de 
anul 2011, datorită creşterii volumului lucrărilor mecanizate. 

Faţă de cele 1872 de coşuri stradale existente, în anul 2012 s-au mai amplasat în complectare un 
număr de 98 coşuri. 

Deasemenea permanent au fost înlocuite coşurile stradale vandalizate, distruse sau arse, un număr de 
142 coşuri stradale. 

S-au organizat ca în fiecare an campanii de „Curăţenie de primăvară” în perioada 19 martie – 03 
aprilie 2012 şi s-a colectat  o cantitate de 4.808,16 tone deşeuri şi „Curăţenie de toamnă” care s-a desfăşurat 
în perioada  15 – 31 octombrie 2012, ocazie cu care s-au colectat 3.296,58 to deşeuri. 

Pe tot parcursul anului 2012 s-a asigurat salubrizarea stradală la toate manifestaţiile desfăşurate pe 
raza municipiului Timişoara (festivaluri, expoziţii, concerte, etc.) 

 
SERVICIUL DE COLECTARE DUALĂ A DEŞEURILOR, TRANSPORTUL, SORTAREA ŞI 

VALORIFICAREA ACESTORA 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2011 2012

m
ii 

m
p

an

măturat manual 
carosabil
întreţinut manual 
trotuare
măturat mecanic 
carosabil
stropit mecanic 
străzi
spalat manual



  Cod  FP27-02,ver1 
 

7

  Pentru activitatea de colectare duală (pubela uscată – materiale reciclabile), municipiul Timişoara a 
fost împărţită în 12 sectoare,  fiind deservită de 8 utilaje. Colectarea se face din recipienţi (pubele 120 l,   
240 l, containere de 1,1 mc şi saci inscripţionaţi). 
 În cursul anului 2012 au fost colectate 10.181,93 tone deşeuri (la această activitate), din care în urma 
sortării la Staţia de Sortare Deşeuri Municipale au fost livrate în vederea reciclării următoarele tipuri şi 
cantităţi de materiale: 
 - hârtie-carton   - 1.505,68 tone; 
 - PET   -    594,88 tone; 
 - folie   -      22,42 tone; 
 - doze aluminiu -      16,86 tone; 
 - conserve  -        1,15 tone; 
 - sticlă   -    112,90 tone; 
 - lădiţe   -        3,14 tone. 
 Materialele reciclate reprezintă aproximativ 23% din total. Aceasta se datorează şi faptului că nu se 
respectă sortarea primară, la generatorul de deşeuri, de către toţi beneficiarii serviciului. 
 
 SERVICIUL DE COLECTARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A DEŞEURILOR 
VOLUMINOASE ŞI NEPERICULOASE ŞI DIN CONSTRUCŢII 

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase şi nepericuloase de pe raza 
municipiului Timişoara a continuat şi în anul 2012, prin punerea la dispoziţia cetăţenilor de containere cu 
capacitatea de 7 şi 22 m.c. Deasemenea, începând cu anul 2012 am venit în întâmpinarea solicitărilor 
cetăţenilor care generează cantităţi mai mici de deşeuri inerte şi cu containere cu volumul de 2 mc. Acest 
lucru a fost posibil prin achiziţionarea a două utilaje pentru transport  tip MULTICAR CT 2T-W TREMO şi 
a 50 bucăţi containere de 2 mc. 

La acest serviciul s-au colectat, transportat şi depozitat o cantitate de 14.102,40 tone. 
 
PUNCTE DE COLECTARE PENTRU PRELUAREA DE LA POPULAŢIE A DEŞEURILOR DIN 

CONSTRUCŢII ÎN CANTITĂŢI DE SUB 1 MC 
S.C. Retim Ecologic Service S.A. a respectat clauza din contractul de concesiune de a asigura  

facilitatea de preluare de la populaţie a deşeurilor din construcţii în cantităţi de sub 1 mc. Prin această 
facilitate orice cetăţean al municipiului Timişoara, poate depune o dată pe lună această cantitate de deşeuri 
din construcţii, cu titlu gratuit. 

Locaţiile sunt: 
- 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 4.323 m.c. 
deşeuri rezultate din construcţii. 
 
 PUNCTE DE COLECTARE PENTRU PRELUAREA D.E.E.E. 
 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 
 În decursul anului 2012 s-au colectat 28,48 tone de DEEE - uri.  
 

Pentru colectarea ambalajelor de sticlă, pe vatra municipiului Timişoara sunt amplasate 28 bucăţi 
containere tip clopot. 

S-au colectat şi reciclat o cantitate de 91,76 tone. 
 



  Cod  FP27-02,ver1 
 

8

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

Începând cu această dată, S.C. RETIM Ecologic Service S.A. a conceput un nou sistem de gestiune a 
deşeurilor şi a demarat investiţia pentru construirea unei Staţii de Sortare a Deşeurilor Municipale. 

Odată cu finalizarea investiţiei în luna iunie 2010 la „Staţia de Sortare Deşeuri Municipale”, acest 
model de gestionare deşeurilor în municipiul Timişoara a intrat în funcţiune.  
 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. 
 

Pe parcursul anului 2012 RETIM Ecologic Service a continuat activităţile de conştientizare şi de 
educare a cetăţenilor privind promovarea protecţiei mediului, în special în rândul tinerei generaţii. De 
asemenea au continuat şi acţiunile specifice de ecologizare, desfăşurate în diverse zone ale oraşului, cu 
participarea a numeroşi voluntari, precum şi a membrilor unor organizaţii non-guvernamentale (ex: ECO 
Club, CHOSEN, Consiliul Seniorilor, etc.). RETIM Ecologic Service a sprijinit toate aceste acţiuni prin 
distribuirea de materiale necesare colectării, precum şi prin colectarea, transportul şi depozitarea 
(neutralizarea) efectivă a deşeurilor strânse de către voluntari. 

În anul care a trecut Timişoara s-a calificat în finala naţională a concursului „Ora pământului”, care 
s-a desfăşurat în data de 16 martie, RETIM Ecologic Service asigurând cu această ocazie atât sacii necesari 
colectării, căt şi logistica aferentă, inclusiv cântărirea deşeurilor strânse de timişoreni. 

Una dintre cele mai importante activităţi din 2012 a fost cea de-a treia ediţie a campaniei Let’s Do it 
Romania, desfăşurată în 29 septembrie şi la care societatea de salubritate a asigurat colectarea şi depozitarea 
deşeurilor colectate de voluntari din zona localităţilor pe care le deserveşte.  

În colaborare cu asociaţia ECOTIC şi Şcoala generală cu clasele I-VIII nr. 2, şcoală aflată sub 
patronajul societăţii noastre, s-a organizat un nou concurs cu premii pentru colectarea de DEEE-uri, concurs 
ce s-a bucurat de participarea a numeroşi elevi ai şcolii.  

RETIM Ecologic Service a preluat sub patronaj şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 la care a 
finanţat şi executat atât lucrări de reabilitare a mobilierului din spaţiile de joacă, cât şi a spaţiilor interioare.  

Pe parcursul anului trecut RETIM Ecologic Service s-a implicat şi în activităţi destinate copiilor de 
grădiniţă, oferind premii în cadrul concursurilor de desene cu teme ecologice şi costume realizate din 
materiale reciclabile, concursuri iniţiate de mai multe grădiniţe din Timişoara (ex. Grădiniţa cu predare în 
limba engleză „Ladybird”, Grădiniţa P.P. 14 – proiectul „Flori pentru Timişoara”, etc.).  

Societatea a stabilit raporturi de colaborare şi a sprijinit colectarea PET-urilor la Şcoala Generală nr. 
18 şi Şcoala Generală nr. 6, instituţii care au fost dotate cu recipienţi speciali pentru colectarea acestor tipuri 
de deşeuri. Cu această ocazie elevii din ciclul gimnazial sunt educaţi privind modalitatea de colectare 
corectă a PET-urilor, precum şi privind importanţa reciclării. 

Pentru o mai bună înţelegere a activităţii specifice a societăţii, au fost organizate o serie de vizite ale 
elevilor şi studenţilor la Staţia de sortare a deşeurilor municipale, ocazie cu care le-a fost explicat acestora pe 
larg „drumul deşeurilor”, pentru a înţelege mai bine principiul colectării selective introduse în ultimii ani în 
Timişoara. La aceste vizite au participat elevi ai Liceului N. Lenau, precum şi studenţi de la Universitatea de 
Vest şi Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului.  

Campaniile de conştienizare a cetăţenilor privind colectarea selectivă prin intermediul mass-media au 
continuat şi pe parcursul anului trecut, atât prin intermediul spoturilor video, cât şi prin materialele 
informative prezentate în special în presa scrisă.   

RETIM Ecologic Service a fost prezentă şi la diverse manifestări de marketing şi promovare, dar şi 
la conferinţe şi întâlniri cu specialiştii în domeniul mediului (Proiectul Conurbant - 18-20 iunie, Timişoara; 
Conferinţa „Viitorul Mediul” - 26 iunie, Bucureşti; Ecomediu - 10-12 octombrie, Arad).   

Ca o recunoaştere a rezultatelor economice deosebite obţinute în 2011, precum şi a calităţii 
serviciilor prestate de către RETIM Ecologic Service, finalul de an a găsit societatea de salubritate 
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timişoreană clasată pe Locul întâi în „Topul firmelor” întocmit de Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură a judeţului Timiş, la categoria Servicii - colectarea deşeurilor nepericuloase, Întreprinderi mari.  

Odată cu această distincţie Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Timiş a acordat 
societăţii RETIM Ecologic Service, pentru a patra oară consecutiv, şi „Trofeul de Excelenţă”. Acesta se 
decernează anual exclusiv numai agenţilor economici care au fost desemnaţi pe locurile 1-3 în ultimii cinci 
ani consecutiv.   

După ce timp de doi ani consecutiv a ocupat Locul I în această ierarhie, anul 2012 s-a încheiat pentru 
RETIM Ecologic Service cu clasarea pe Locul secund în „Topul Naţional al Firmelor” alcătuit de către 
Camera de Comerţ şi Industrie a României pe baza rezultatelor economice obţinute în anul 2011.  

Recunoaşterea performaţelor deosebite înregistrate de societatea noastră a fost marcată şi în anul 
trecut prin decernarea „Trofeului Top 10k – Business Awards”, pentru a doua oară consecutiv, tofeul fiind 
oferit de portalul de specialitate cataloage.ro.       

 
STRUCTURA PERSONALULUI 
În ceea ce priveşte structura personalului, anexăm ORGANIGRAMA societăţii şi structura 

compartimentelor, responsabilii şi activitatea desfăşurată. 
 
INVESTIŢII 
În anul 2012 s-au achiziţionat utilaje specifice activităţii societăţii pentru înnoirea parcului auto, 

pentru extinderea activităţii în comunele din judeţ, pentru diversificarea activităţii şi a răspunde tuturor 
cerinţelor de mediu cât şi ale beneficiarilor serviciilor societăţii, astfel: 

- Automăturătoare dublă    - 2 buc.; 
- Autospecială IVECO DAILY cu macara  - 1 buc.; 
- Tractor universal CKS     - 1 buc.; 
- Autogunoieră      - 4 buc.; 
- Abrollkipper      - 1 buc.; 
- Tocător crengi independent    - 1 buc.; 
- Recarosare abroll. – majorare valoare mijl. fix - 1 buc.; 
- Sistem de detecţie – Staţie Sortare   - 1 buc.; 
- Curăţitor cu presiune cu încălzire   - 1 buc.; 
- Automăturătoare Boschung S3   - 1 buc.; 
- Spirometru MIR Spirobank Graphic  - 1 buc.; 
- Autoturism DACIA LOGAN   - 1 buc.; 
- Autogunoieră IVECO DAILY 7 mc   - 1 buc. . 
Valoarea totală a investiţiilor din anul 2012 se ridică la peste 1 milion de euro. 
 
OBIECTIVE MAJORE pe anul 2013  
1. Pentru anul 2013 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. şi-a propus ca principal obiectiv, 

demararea investiţiei „Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de 
ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale 
nepericuloase, deşeurile verzi şi nămoluri”, ca o complectare la actuala Staţie de Sortare Deşeuri 
Municipale, pentru realizarea unei gestiuni integrate a deşeurilor municipale şi valorificare superioară a 
acestora, cât şi diminuarea la minim a cantităţilor de deşeuri depuse într-un depozit autorizat (Ghizela). 

Deasemenea, va continua investirea în utilaje moderne şi performante care funcţionează în condiţii 
de siguranţă şi corespund normelor privind protecţia mediului, cât şi cerinţelor Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara. 

Astfel se doreşte achiziţionarea următoarelor utilaje şi echipamente tehnologice în anul 2013: 
- Automăturătoare medie-electrică   - 1 buc. – în valoare de 415.000 lei; 
- Autostropitoare (cu suport iarna)   - 2 buc. – în valoare de 736.000 lei; 
- Tractor perie+plug+sărăriţă    - 1 buc. – în valoare de 230.000 lei; 
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- Autogunoieră 18 mc     - 3 buc. – în valoare de 1.340.100 lei; 
- Autogunoieră 7 mc     - 3 buc. – în valoare de 828.000 lei; 
- Suprastructură gunoi FARID   - 1 buc. – în valoare de 257.000 lei; 
- Abrollkipper      - 2 buc. – în valoare de 920.000 lei; 
- Remorcă Abrollkipper    - 1 buc. – în valoare de 138.000 lei; 
- Microbuz 9 locuri     - 1 buc. – în valoare de 138.000 lei; 
- Containere 1,1 mc metal    - 100 buc. – în valoare de 138.000 lei; 
- Containere 28-30 mc    - 4 buc. – în valoare de 62.040 lei; 
- Prescontainere     - 3 buc. – în valoare de 172.500 lei; 
- Pubele 240 l      - 3672 buc. – în valoare de 407.600 lei; 
- Pubele 120 l      - 4400 buc. – în valoare de 330.000 lei; 
- Coşuri stradale     - 1000 buc. – în valoare de 115.000 lei; 
- Container materiale antiderapant   - 20 buc. – în valoare de 17.000 lei.  
2. Un obiectiv major al S.C. RETIM Ecologic Service S.A. pentru anul 2013 este continuarea 

creşterii calitative a prestaţiilor, îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii, cât şi continuarea campaniilor de 
informare şi educare în ceea ce priveşte importanţa selectării şi a reciclării deşeurilor. 

În acest scop S.C. RETIM Ecologic Service S.A. foloseşte toate oportunităţile oferite de mass media 
pentru a prezenta şi informa clienţii cu noile tendinţe apărute în domeniul gestiunii deşeurilor, cu serviciile 
pe care societatea noastră le prestează. Concomitent se are în vedere şi se alocă resurse pentru instruirea şi 
pregătirea profesională a angajaţilor societăţii. 

3. 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. modificată prin ordinul nr. 383/18.09.2012 şi are implementate în baza principiilor 
managementului integrat sistemele: 

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

INTERNATIONAL, RENAR şi UKAS. 
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 şi a deşeurilor de ambalaje, în conformitate cu cerinţele UE (94/62/CE; 
2004/12/CE). 

• promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; 
• dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
• protecţia mediului înconjurător. 

 
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 de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională. 

 


