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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 
 

BIROUL SALUBRIZARE 
 

 
1. BIROUL SALUBRIZARE 

Şef Birou Salubrizare – Călin Victor Fiat 
2. COMPONENŢA BIROULUI: 6 funcţionari publici de execuţie şi un şef de birou.  
3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI SALUBRIZARE: 

A.) Programarea şi organizarea activităţilor de verificare şi recepţie a lucrărilor de salubrizare stradală şi 
de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din Municipiul 
Timişoara; 

B.) Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a 
poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; 

C.)  Organizarea de acţiuni ecologice de curățenie de primăvară și de toamnă; 
D.)  Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul Timişoara, a 

altor planuri şi programe referitoare la deşeuri; 
E.) Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi 

instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
F.)  Întocmirea documentelor necesare decontării lucrărilor recepţionate; 
G.)  Elaborarea şi susţinerea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, în domeniul de activitate al 

biroului precum și aducerea la îndeplinire a acestora; 
H.) Monitorizarea prin GPS a lucrărilor mecanice stabilite conform graficelor de lucrări; 
I.) Aduce la îndeplinire măsurile cuprinse în Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern 

Managerial şi deciziile  Comisiei pentru Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică, a 
implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Timişoara; 

J.)  Participă la acțiuni comune desfășurate împreună cu reprezentanți ai Poliției Locale, GNM-CJT, 
ISU Timișoara, etc.  

K.)  Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie de 
resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare; 

L.)  Participarea şi susţinerea de  programe privind educaţia ecologică a cetăţenilor, împreună cu diverse 
organizaţii, asociaţii, instituţii. 
 

4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017: 
 Serviciul public de salubrizare pe raza municipiului Timişoara este concesionat către RETIM 
Ecologic Service S.A. Timişoara, deţinător al Licenţei Clasa I, în baza Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 
încheiat cu Municipiul Timișoara. 
Activităţi desfășurate:  
-  Întocmirea documentației în vederea demarării procedurii de licitație publică deschisă pentru  

încheierea noului contract de salubrizare-deszăpezire pe raza municipiului Timișoara. 
Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală. 
S-au verificat şi recepţionat zilnic lucrările manuale şi mecanice de salubrizare stradală, efectuate de 
operatorul de servicii publice de salubrizare RETIM Ecologic Service S.A., astfel: 
- măturat manual carosabil, în suprafaţă de 97.563.000 mp.; 
- întreținut manual trotuare în suprafaţă de 263.700.000 mp.; 
- măturat mecanic carosabil în suprafaţă de 248.873.000 mp.; 
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- stropit mecanic carosabil   în suprafaţă de 57.906.000 mp; 
- colectat, transportat și depozitat deșeuri stradale  - 1.603 tone;  
- colectat, transportat și depozitat depuneri clandestine de deșeuri – 8.309 tone. 
 
Urmărirea serviciului de colectare duală a deșeurilor, transportul, sortarea și valorificarea acestora.  
Pentru activitatea de colectare duală (pubelă uscată – materiale reciclabile) municipiul Timișoara a fost 
împărțit în 12 sectoare , fiind deservite de 9 utilaje. Colectarea se face în recipienți (pubele de 120 l, 240 
l, containere de 1,1 mc și saci inscripționați).  
In anul 2017 s-au colectat aproximativ 14.912 tone deșeuri reciclabile iar în urma sortării la Stația de 
Sortare Deșeuri municipale și  au fost livrate în vederea reciclării 4.635 tone cantități  de materiale.  
Cantitățile de deșeuri colectate de către operatorul de servicii publice de salubrizare  RETIM Ecologic 
Service S.A, în anul 2017, sunt următoarele: 
- Deșeuri menajere colectate:  95.155  tone, din care: 
- Deșeuri din construcții și demolări: 17.606 tone 
- Deșeuri reciclabile colectate: 14.912 tone, din care: 

      Hârtie, carton:  8751 tone 
      Metale: 15,06 tone 
      PET, plastic: 5.528,94 tone 
      Sticle: 534,54 tone 
      DEEE - deșeuri de echipamente electrice și electronice: 34,44 tone 
      Anvelope: 36,10 tone 

- Deșeuri supuse depozitării finale: 96.251,03 tone 
 

Situație deșeuri colectate în perioada 2016-2017, tone 
Tipuri de deșeuri colectate, tone 2016 2017 
Deșeuri menajere colectate 91.785,25 95.155 
Deșeuri din construcții, demolări 20.150,08 17.606 
Deșeuri reciclabile 12.411,41 14.912 
Deșeuri supuse depozitării finale 82.781,20 96.251,03 
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Organizarea şi coordonarea activităților ecologice: 
„Curăţenia Generală de Primăvară”, desfăşurată în perioada 20.03.2017 – 04.04.2017  și  
„Curăţenia Generală de Toamnă”, desfăşurată în perioada 23.10.2017 – 10.11.2017, având ca rezultat 
colectarea cantităților de deșeuri, prezentate comparativ pe anii 2015-2016-2017, în tabelul și graficul de 
mai jos: 
 
Deșeuri colectate, tone 2015 2016 2017 
Curățenia de primăvară  4.804,93 3.085,39  2.187,14  
Curățenia de toamnă  1.839,56 3.282,08  2.937,60  

 

 
 
Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie de resturi 

de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 mc., precum şi a deşeurilor 
de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice uzate. 
 Centrele de colectare pentru activitatea de preluare de deșeuri (din construcții și amenajări interioare, 
deșeuri voluminoase – mic mobilier, deșeuri electronice, electrocasnice și electrice,  în cantitate de sub 1 mc, o 
dată pe lună, pe bază de carte de identitate, de la cetățenii municipiului Timișoara, situate în următoarele locații: 
str. Avram Imbroane nr. 70, Calea Torontalului nr. 94, str. Energiei nr. 3 și Calea Moșniței nr. 2.  

În cursul anului 2017 s-au depus 6.062 mc deșeuri rezultate din construcții și amenajări interioare.   
 

 Coordonarea şi monitorizarea serviciului de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile 
de comunicaţie din municipiul Timişoara. 
S-au verificat şi recepţionat lucrările de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului, efectuate de către cei 
doi operatori RETIM Ecologic Service S.A. şi S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.  
 

În cursul anului 2017 au fost verificate şi soluţionate un număr de 179 sesizări, solicitări şi reclamaţii 
primite în format electronic, portal, Call Center,  421 solicitări/sesizări  înregistrate prin Centrul de Consiliere 
Cetăţeni, de la persoane fizice şi juridice, 121 adrese de corespondență, în legătură cu activităţile specifice 
biroului. 
S-a urmărit modul în care s-a realizat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat multiplele 
manifestaţii culturale şi recreative, în special  în zona pietonală a centrului istoric, Piaţa Victoriei, Piața 
Libertății, Piața Unirii, Parcul Rozelor, Stadion şi zona Pădurea Verde, zilele cartierelor.  

S-au desfășurat acțiuni în teren împreună cu Poliția Locală, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
BANAT al Județului Timiș, Garda Națională de Mediu având ca scop evacuarea persoanelor fără adăpost, a 
refugiaților și efectuarea curățeniei și igienizare în următoarele locații: str. Taborului – teren viran, Spl. Tudor 
Vladimirescu la baza sportivă; Bv. 16 Decembrie – Colegiul Bănățean, Spl. Nicolae Titulescu – Baza sportivă 
Solventul, Calea Aradului lângă fosta unitate militară, Calea Aradului în spatele Liceului Agricol, str, Grigore 
Alexandrescu, Citadelei nr. 3, Intrarea Doinei rambleu CFR, str. Brediceanu – rambleu CFR și fosta redacție a 
ziarului Timișoara, Parcul Botanic rambleu CFR;   
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S-au desfăşurat acţiuni de verificare privind modul de precolectare a deşeurilor reciclabile de la asociaţii 
de proprietari/locatari, respectiv a modului de colectare duală la sursă a deşeurilor menajere și cele reciclabile. 

S-au montat coșuri stradale în zona centrală, Bv. Take Ionescu, str. Mihail Kogalniceanu, bvd. 
Dâmbovița, Calea Șagului, str. Grădinii, Bv. 16 Decembrie, str. Iancu Văcărescu, Piața Bălcescu. Au fost 
montate 60 de coșuri stradale de gunoi și au fost înlocuite un număr de 90  coșuri stradale deteriorate.  

 Au fost elaborate  noi grafice de salubrizare a străzilor, s-au identificat și măsurat străzi acestea fiind 
aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local.  

Au fost aprobate de către Consiliul Local al Municipiului  Timișoara următoarele Hotărâri de Consiliu 
Local: 
- HCL nr. 24/25.01.2017 privind extinderea numărului de străzi pe care se efectueaza serviciul de 
salubrizare stradală, în baza contractului nr. SC2006-15414/31,07,2006 de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune; 
- HCL nr. 35/25.01.2017 privind desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE SA; 
- HCL nr. 428/21.11.2017 privind  aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea gestiunii serviciului 
public de salubrizare stradală și a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de 
curățare și transport a zăpeyii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de poleis 
au inghet în municipiul Timișoara. 
- HCL nr. 454/21.11.2017 privind aprobarea  Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului 
Timișoara.  

 
 

5. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 LA NIVELUL BIROULUI SALUBRIZARE: 
 
- Asigurarea implementării la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin 

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană – obiectiv general în calitate de stat membru al 
Uniunii Europene. 

- Realizarea măsurilor privind salubrizarea stradală cuprinse în Planul de menținere a calității aerului; 
- Creșterea eficienței programului de salubrizare a străzilor intens circulate precum și salubrizarea 

suprafețelor/străzilor aflate în zonele adiacente marilor șantiere; 
- Urmărirea derulării procedurii de atribuire prin licitație publică deschisă privind delegarea gestiunii 

serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Timișoara; 
- Finalizarea documentației pentru Extinderea și modernizarea Stației de sortare a deșeurilor 

municipale Timișoara; 
- Finalizarea documentației pentru Realizarea unei Stații de compostare pentru deșeuri vegetale din 

gradini, parcuri și piețe, care să deservească zona I Timișoara,  de colectare a deșeurilor din județul 
Timiș;  

- Asigurarea informării prin mijloace adecvate (broşuri, pliante, afişe, media) a locuitorilor asupra 
sistemului de gestionare a deșeurilor precum și a obligațiilor ce le revin privind colectarea separată a 
deșeurilor. 

- Creșterea gradului de reciclare al deșeurilor, astfel încât cantitatea de deșeuri supuse depozitării 
finale să se reducă substanțial astfel ca până în anul 2020 să atingă un nivel de minimum 50% din 
masa totală a cantităților de deșeuri. 

 
 

 


