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     ROMÂNIA          
     JUDEŢUL TIMIŞ         
     MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
     
 

_________________________________________________________________________________                   
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Pe anul 2020 

BIROUL SALUBRIZARE 
 

 
1. BIROUL SALUBRIZARE 

 
Şef Birou Salubrizare – CORAȘ DANIEL MARIUS  

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.)  Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul 
Timişoara, a altor planuri şi programe referitoare la deşeuri; 

D.) Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi 
economici şi instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 

E.)  Întocmirea documentelor necesare decontării lucrărilor recepţionate; 
F.)  Elaborarea şi susţinerea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, în domeniul de 

activitate al biroului precum și aducerea la îndeplinire a acestora; 
G.) 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; 

H.)  Participă la acțiuni comune desfășurate în municipiul Timișoara, împreună cu 
reprezentanți ai Poliției Locale, GNM-CJT, ISU, A.D.I.D. Timiș . 

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

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

K.) Monitorizarea activităților desfășurate în Stația de sortare, concesionata de Compania 
Locală de Termoficare COLTERM SA. 

L.) Întocmirea documentațiilor și realizarea lucrărilor de investiții necesare și care au legătură 
cu activitatea biroului; 

M.)  Participă la întâlnirile și activitățile solicitate de A.D.I.D. Timiș. 
N.) Întocmirea documentațiilor necesare pentru achizițiile publice de bunuri și servicii 

necesare bunei desfășurări a activităților din cadrul Biroului Salubrizare; 
O.) Participă la acțiunile de salubrizare și igienizare realizate după manifestările cultural – 

sportive organizate de municipalitate. 
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4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020: 
Prestarea serviciului de Salubrizare stradală - măturatul, spălatul, stropirea şi 

întreţinerea căilor publice în Municipiul Timișoara se realizează de către operatorul de 
salubrizare SC Brantner Servicii Ecologice SRL, desemnat câștigător în urma derulării 
procedurii de atribuire prin licitație deschisă, în baza Acordului – cadru de servicii nr. 
17/11.02.2019 și a Contractului subsecvent de servicii nr. 18/11.02.2019. 

 
 Principalele activităţi sunt: 

- serviciul de salubrizare stradală; 
- serviciul de dezăpezire. 
  

În vederea asigurării curățeniei căilor de circulație s-au desfășurat operațiuni de  măturat manual 
al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, 
subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale; măturat mecanizat al carosabilului și trotuarelor; 
întreținere a curățeniei străzilor și trotuarelor; stropitul carosabilului; spălat manual și mecanizat al 
carosabilului și trotuarelor și  curățatul rigolelor, după caz.   

În perioada 24.02.2020-10.10.2020, pentru o mai bună întreținere a străzilor și totodată un aspect 
estetic al domeniului public, s-au desfășurat acțiuni de salubrizare stradală pe cartiere, după un 
program stabilit pe Zona de Nord și pe Zona de Sud a Municipiului Timișoara, prin efectuarea de 
lucrări specifice de ras la rigolă, măturat manual, măturat mecanic, spălat manual și mecanic, 
colectarea și transportul deșeurilor rezultate în urma acestor operațiuni.  

 În anul 2020, Municipiul Timișoara la fel ca și întreaga țară, s-a confruntat cu o situație fără 
precedent  în condițiile transmiterii virusului SARS–COV-2. În aceste condiții, s-au sporit măsurile 
de curățenie a domeniului public, luându-se măsuri speciale de dezinfecție, cu ajutorul soluției de 
hipoclorit de sodiu, a străzilor precum și în zonele limitrofe spitalelor din municipiul Timișoara, s-au 
spălat cu detergent străzile din cartiere ziua și/sau noaptea, după caz.  

 
Serviciile de Curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timișoara s-au desfășurat în baza Contractului 
subsecvent de servicii nr. 5/17.01.2020, încheiat între Municipiul Timișoara și SC Brantner Ecologic 
Service SRL. Intervențiile în acțiunile de deszăpezire s-au desfășurat în funcție de condițiile 
meteorologice respectiv de intensitatea și tipul fenomenelor meteorologice (polei, gheață, ninsoare, 
chiciură) astfel încât să se reducă riscul real de formare în special al poleiului, în condițiile în care 
umiditatea a fost ridicată. Autoritatea publică locală are ca scop principal siguranța cetățeanului și 
prevenirea accidentelor din trafic în condiții de iarnă. 

Serviciul de dezăpezire constă în activități de prevenire și combatere a poleiului, zăpezii și 
gheții pe căile de circulație. Acesta se efectuează mecanizat cu utilaje de capacitate mare, medie și 
mică, în funcție de condițiile meteorologice, precum și manual, cu personalul angajat. 

 
În urma derulării procedurii de licitaţie publică deschisă a fost desemnat operatorul TransClean 

SRL pentru prestarea serviciilor de Colectare, transport, depozitare/valorificare a deșeurilor 
vegetale și a deșeurilor din construcții provenite din demolări, din activități de reamenajare și 
reabilitare, abandonate pe domeniul public al Municipiului Timișoara  încheindu-se Acordul cadru 
de servicii nr. 31/11.03.2020 și Contractul subsecvent de servicii nr. 32/11.03.2020. În baza 
contractului încheiat s-a colectat, transportat și depozitat o cantitate de 4774,24 tone deșeuri vegetale 
și 677,16 tone deșeuri din construcții abandonate pe domeniul public.  

În sprijinul cetățenilor, funcționează patru puncte de colectare deșeuri, în următoarele locații: 
Calea Torontalului nr. 94; strada Torac nr. 2-4; strada Avram Imbroane nr. 70; str. Mile Cărpenișan 
nr. 3 – zona CET SUD Timișoara , unde pot fi depuse cu titlu gratuit, prin aport voluntar, 
următoarele tipuri de deșeuri: 

a) deșeuri vegetale, în cantități maxime de 3 mc/lună;  
b) deșeuri volminoase și de uz casnic, in cantitati maxime de 5 mc/lună;  
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c) deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare interioară/exterioară a 
acestora, in cantitati maxime de 1 mc/lună. 

În cadrul acestor puncte de colectare, supravegheate de către operatorul de salubrizare, deșeurile 
sunt colectate separat, pe categorii de deșeuri, scopul funcționării acestora fiind de creștere, păstrare 
și menținere a gradului de salubrizare a Municipiului Timișoara prin reducerea și chiar evitarea 
abandonării deșeurilor pe domeniul public.  

În cadrul ,,Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timișˮ funcționează 
Staţia de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara, care deservește Municipiul Timișoara şi 9 
comune periurbane (Dumbrăviţa, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Remetea 
Mare, Şag, Sânmihaiu Român), începând cu data de 01 noiembrie 2018. 

Prin Contractul nr. SC2018-25346/29.10.2018 încheiat între Municipiul Timișoara și SC 
Compania Locală de Termoficare Colterm SA, s-a atribuit delegarea de gestiune a serviciului de 
sortare a deșeurilor – Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara. 

Prin intermediul Staţiei de Sortare Deşeuri – SSDM sunt gestionate următoarele categorii de 
deșeuri: deșeuri reziduale provenite din deșeuri menajere de la populație (fracțiunea umedă) preluate 
din mediul urban și rural și deșeuri reciclabile de la populație (fracțiunea uscată) preluate din mediul 
urban și rural: hârtie/carton, sticlă, PET, alte tipuri de plastic, metal.  

În cadrul Stației de sortare deșeuri s-a procesat o cantitate de 79017,00 tone de deșeuri menajere 
(fracțiunea umedă) provenite de la populația din mediul urban iar cantitatea de deșeuri valorificate 
energetic este de 2925,58 tone. (Sursa: raport lunar Colterm SA) 

Cantitatea de deșeuri reciclabile (fracțiunea uscată) provenite de la populația din mediul urban, 
procesate în cadrul stației de sortare, este de 16384,192 tone, din care s-a valorificat prin reciclare o 
cantitate de 2211,96 tone, după cum urmează pe fracții: 

- hârtie/carton în cantitate de 1674,32 tone 
- sticlă  în cantitate de 74,33 tone 
- PET în cantitate de 399,38 tone 
- Metal în cantitate de 18,96 tone 
- Alte tipuri de plastic în cantitate de 44,98 tone 
Pentru colectarea deşeurilor din sticlă de la populaţie sunt amplasate pe domeniul public un 

număr de 350 de recipiente tip clopot (verzi), în mai multe locaţii, cuprinzând toate cartierele din 
municipiul Timişoara. 

Prin Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Timișoara și Federația Caritas a Diacezei 
Timișoara, sunt amplasate 30 de containere speciale destinate colectării articolelor de îmbrăcăminte 
uzate și altor produse textile uzate din rândul populației. Locațiile de amplasare a containerelor sunt 
stabilite împreună cu reprezentanții Municipiului Timișoara astfel încât să nu afecteze circulația 
pietonilor și vizibilitatea, acțiunea de colectare având atât scop caritabil, pentru a veni în 
întâmpinarea persoanelor nevoiașe, cât și scop ecologic. 

Având în vedere modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public 
de Salubrizare din Județul Timiș de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri  Timiș - 
A.D.I.D Timiș, Primăria Municipiului Timișoara a solicitat modificarea unor anumite articole prin 
adăugarea, completarea, eliminarea acestora, după caz, precum și modificarea unor aspecte 
punctuale, în vederea îndeplinirii indicatorilor de colectare selectivă a deșeurilor și a respectării 
prevederilor legale în vigoare. 

În vederea modificării Planului Județean de Gestiune al Deșeurilor –P.J.G.D. Timiș de către 
Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara a prezentat propuneri concrete care să 
asigure o gestionare eficientă a deșeurilor la nivel operațional și încadrarea în fluxul deșeurilor la 
nivelul municipiului Timișoara specificat în Sistemul Integrat de Management Deșeuri - S.I.M.D. 
Timiș.    
  

- Acţiuni ecologice 
S.C.BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L., Timișoaraa intervenit rapid în cazuri speciale de 
urgență (deversări accidentale pe trotuar și carosabil, accidente rutiere, vijelii, furtuni, etc.).  
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În baza Contractului nr. 2303/08.12.2017 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor 
de colectare-transport a deșeurilor municipale din cele 5 zone ale Județului Timiș-Lotul 2-Servicii de 
colectare și transport deșeuri din Zona 1 Timișoara, încheiat între operatorul RETIM Ecologic 
Service SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri -ADID TIMIȘ, sunt colectate și 
transportate deșeurile depozitate/abandonate pe domeniul public, constituite în rampe clandestine de 
deșeuri, la cererea autorităţii contractante (membru ADID Timiş). Prin intermediul firmei de 
salubritate RETIM Ecologic Service SA, s-au colectat și transportat deșeuri depozitate/abandonate 
pe domeniul public al municipiului Timișoara, în cantitate totală de 12.764,45 tone .  

  
Urmare a faptului că  încă există un număr important de locații în care se repetă fenomenul de 

abandonare de deșeuri, Municipiul Timișoara prin compartimentul de specialitate a luat măsuri în 
vederea asigurării unui grad de curățenie și igienizare corespunzător a domeniului public, prin 
igienizarea acestor locații.  
    

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. str. 
Brediceanu – rambleu CFR și fosta redacție a ziarului Timișoara, Parcul Botanic rambleu CFR, Spl. 
Tudor Vladimirescu nr. 19, Subsol centru Pasaj Operă, Str. Cerna, Unitatea militară Calea Aradului, 
Zoa Calea Buziașului la Siemens, Acțiuni pentru salubrizare mal canal Bega împreuna cu Poliția 
Locală, Turnul de apă  str. Ghe. Barițiu, str. Polonă, Bv. Liviu Rebreanu teren viran – igienizare, 
Zona Dâmbovița – str. Lacului evacuare persoane fără adapost și colectat rampe de de deșeuri, 
acțiune curățenie cinematograf Dacia curățenie teren Parc Petofi, str. Vaida Voievod nr. 16, ;   

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, împreună cu reprezentanții A.D.I.D Timiș .   
 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2021 LA NIVELUL BIROULUI SALUBRIZARE: 
 

Asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor 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 menţinere a calităţii 
aerului; 

 Actualizarea suprafețelor căilor de circulație (carosabil, trotuare, parcări) pe care se 
efectuează serviciul de salubrizare stradală.  
  

Creșterea eficienței programului de salubrizare a străzilor intens circulate precum și 
salubrizarea suprafețelor/străzilor aflate în zonele adiacente marilor șantiere; 

 
 
  
 
    

 


