S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015
1. Structura societăţii
S.C. RETIM Ecologic Service S.A. este o societate pe acţiuni, cu următoarea componenţă:
- Primăria Municipiului Timişoara – 50%;
- RER Recuperare Ecologică şi Reciclare S.R.L. Bucureşti – 50%.
Capitalul social al societăţii este 2.608.400 lei.
Numărul de angajaţi: 617.
Conducerea executivă a societăţii:
- Ing. Marcel Petru Petrişor – Director general tehnic investiţii;
- Ec. Gheorghe Para – Director general marketing economic;
- Ec. Gheorghe Radu Săsăran – Director economic.
2. Componenţa societăţii:
Serviciu/Birou/Sectie
Serviciul Logistic şi de Risc
Birou Resurse Umane
Oficiul Juridic
Oficiul Informatizare
Birou Facturare Casieri
Administrativ
Birou Analiza ec. Recuperări Creanţe
Birou Tehnic Investiţii
Birou Lansare, Urmărire Producţie
Birou Financiar Contabilitate
Birou Contractare
Secţia Salubrizare nr. 1
Secţia Salubrizare nr. 2
Sector Neutralizare Recycling
Staţia Sortare Deşeuri Municipale
Punct lucru Depozit Ghizela
Punct lucru Filiaşi
Punct lucru Geoagiu
Punctu lucru Brad
Eco Brad (Staţie sortare)
Punctu lucru Jimbolia

Şeful de Serviciu/Birou/Secţie
Uncianschi Milan
Bonchiş Ioan
Manole Samir Ioan
Spătariu Adriana
Zwean Alina Minodora
Balaş Dan Ioan
Cazacu Alin Daniel
Căletean Simona
Ungur Radu
Dinulescu Liviu
Argeşanu Costeli
Popa Andrei
Popescu Ion
Brandisz Ladislau
Csernatoni Ioan
Bălău Nicolae
Ciofiac Ioan

Număr angajaţi
16
4
2
1
31
1
4
4
5
12
12
180
197
6
32
34
15
13
26
10
9

3. Obiectul de activitate al societăţii:
Principalele activităţi sunt:
- serviciul de salubrizare menajeră;
- serviciul de salubrizare stradală;
- serviciul de sortare şi valorificare deşeuri;
- serviciul de depozitare;
- serviciul de deszăpezire.
S.C. RETIM Ecologic Service S.A. îşi desfăşoară activitatea atât în judeţul Timiş, cât şi în
judeţele Hunedoara şi Dolj, având contracte de concesiune a activităţii în următoarele localităţi:
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JUDEŢUL TIMIŞ
- municipiul Timişoara;
- oraşul Jimbolia;
- oraşul Făget;
- comuna Balinţ;
- comuna Belinţ;
- comuna Bethausen;
- comuna Comloşu Mare;
- comuna Coşteiu;
- comuna Curtea;
- comuna Dudeştii Noi;
- comuna Dumbrăviţa;
- comuna Ghiroda;
- comuna Ghizela;
- comuna Giroc;
- comuna Lenauheim;
- comuna Moşniţa Nouă;
- comuna Ohaba Lungă;
- comuna Pădureni;
- comuna Pietroasa;
- comuna Racoviţa
- comuna Remetea Mare;
- comuna Satchinez;
- comuna Săcălaz;
- comuna Sânmihaiu Român;
- comuna Secaş;
- comuna Şag;
- comuna Tomeşti;
- comuna Topolovăţu Mare.
JUDEŢUL HUNEDOARA
- oraşul Brad;
- comuna Baia de Criş;
- comuna Buceş;
- comuna Bucureşci;
- comuna Criscior;
- comuna Luncoiu de Jos;
- comuna Ribiţa;
- comuna Tomeşti;
- comuna Vaţa de Jos;
- oraşul Geoagiu;
- comuna Băcia;
- comuna Beriu;
- comuna Hărău;
- comuna Orăştioara de Sus;
- comuna Rapolt;
- comuna Şoimuş;
- comuna Veţel;
JUDEŢUL DOLJ
- oraşul Filiaşi;
- comuna Brădeşti;
- comuna Ţânţăreni.
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4. Sinteza activităţii pe anul 2015
- Salubrizare menajeră
Prin serviciul de salubrizare menajeră societatea deserveşte un număr de 298.399 persoane
fizice, din municipiul Timişoara şi comunele limitrofe. În municipiul Timişoara sunt deservite
269.234 persoane, reprezentând 33.491 contracte şi un număr de 8.276 agenţi economici. În anul
2015 din municipiul Timişoara s-au colectat aproximativ 84.300 tone deşeuri menajere.
-

Salubrizare stradală
Salubrizarea stradală în municipiul Timişoara cuprinde servicii de salubrizare manuală şi
mecanică. Principalele activităţi, suprafeţele de salubrizare stradală realizate comparativ cu anul
2014, sunt evidenţiate în tabelul de mai jos:
Denumire activitate
Măturat manual carosabil
Întreţinut manual trotuare
Măturat mecanic carosabil
Spălat mecanic carosabil
Stropit mecanic străzi
Spălat manual carosabil
Colectat,
transportat
şi
depozitat deşeuri stradale

U.M.
mii mp
mii mp
mii mp
mii mp
mii mp
mii mp
tone

2015
69.399
217.112
288.666
9.457
39.729
0
12.043

2014
71.372
215.876
278.857
13.639
47.424
12
8.672

- Cantităţile/activităţi, cât şi fluctuaţiile acestora sunt condiţionate de comenzile venite din
partea Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia de Mediu, Biroul Salubrizare, cât şi de starea
vremii.
Pentru păstrarea în condiţii salubre a tramei stradale şi răspunzând la solicitările Direcţiei de
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost montate un număr de 137 bucăţi coşuri
stradale şi au fost înlocuite 206 coşuri stradale deteriorate, numărul total de coşuri stradale
amplasate fiind de aproximativ 2.450 bucăţi.
-

Serviciul de colectare duală a deşeurilor, transportul, sortarea şi valorificarea acestora
Pentru activitatea de colectare duală (pubela uscată – materiale reciclabile), municipiul
Timişoara a fost împărţită în 12 sectoare, fiind deservite de 8 utilaje. Colectarea se face din
recipienţi (pubele 120 l, 240 l, containere de 1,1 mc şi saci inscripţionaţi).
În anul 2015 s-au colectat aproximativ 11.627 tone deşeuri reciclabile.
În urma sortării la Staţia de Sortare Deşeuri Municipale au fost livrate în vederea reciclării
următoarele tipuri şi cantităţi de materiale:
- hârtie-carton
- 2.105.180 kg;
- PET
- 363.442 kg;
- folie
- 92.040 kg;
- doze aluminiu
- 15.968 kg;
- metal
- 13.240 kg;
- material plastic
- 27.470 kg;
- sticlă
- 349.580 kg;
- D.E.E.E.
- 40.280 kg;
- anvelope
- 55.500 kg.
În anul 2015 S.C. RETIM Ecologic Service S.A. a continuat serviciul destinat persoanelor
interesate de preluarea gratuita a ambalajelor: carton de tip ambalaj de mobilă, sticle şi navete
provenite din gospodării, deşeuri de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice. Toţi
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locuitorii oraşului pot beneficia de acest serviciu apelând Dispeceratul Central de luni până vineri în
intervalul orar 9-17.
RETIM Ecologic Service SA a participat și a sprijinit o serie de activități de educație
ecologică și colectare voluntară a deșeurilor organizate de școli, grădinițe, ONG-uri. Printre acestea
figurează:
27.02.2015 – “Patrula de reciclare” – activitate de educație ecologică organizată de Grădinița
Montessori Timișoara
19.03 – 22.03. 2015 și 26.03 – 29 03.2015 – Campanie de colectare a DEEE-urilor organizată în
parteneriat cu organizația profesională ECOTIC în paralel cu Campania de curățenie generală de
primăvară organizată de Primăria municipiului Timișoara
09.04.2015 – vizită cu copiii din ciclul primar de la Școala Generală nr. 19 la Stația de sortare a
deșeurilor municipale, ativitate educativă practică
10.04.2015 – prezentare sistem de colectare a deșeurilor la Grădinița “Primii pași” Timișoara,
activitate educativă teoretică
20.04. – 30.06.2015 – Proiectul Școala Zero Waste, activitate de colectare a deșeurilor reciclabile
organizată de Ecostuff România
25.04.2015 – colectare deșeuri în cadrul Campaniei Let’s Do It Romania!
05.06.2015 – participare Ziua Mediului organizată de Primăria municipiului Timișoara în Parcul
Copiilor
13-14.06.2015 – participarea și premierea copiilor în concursul de proiecte pe teme specifice
“Ecologică”
03.10.2015 – participarea la Ziua serviciilor publice din Timișoara, activtate organizată de Primăria
municipiului Timișoara în P-ța Traian
15.10.2015 – prezentare teoretică a activității societății studenților de la Ingineria Mediului din
cadru USAMVB
22.10.2015 – vizită la Stația de sortare a deșeurilor municipale cu studenții de la Ingineria Mediului
din cadru USAMVB
31.10.2015 – participarea la Concursul național „Ecoatitudine = Responsabilitate, Informație,
Acțiune” organizat de Grupul European de Presă Reporter prin activități de colectare a deșeurilor de
la școlile participante
-

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 se desfăşoară, prin punerea la dispoziţia cetăţenilor contra cost de
containere cu capacitatea de 2, 7 şi 22 m.c. Prin acest serviciu s-au colectat, transportat şi depozitat
o cantitate de 12.293 tone.
-

Centre de colectare
A continuat activitatea de preluare de deşeuri de la cetăţenii municipiului Timişoara din cele
4 centre de colectare, situate în următoarele locaţii:
- str. Avram Imbroane nr. 70
- calea Torontalului nr. 94
- str. Energiei nr. 3
- calea Moşnitei nr. 2.
În aceste centre se pot depune în mod voluntar de către cetăţeni, cu titlu gratuit:
- deşeuri din construcţii şi amenajări interioare în cantitate de sub 1 mc odată pe lună pe bază
de carte de identitate;
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-

deşeuri voluminoase (mic mobilier);
deşeuri electronice, electrocasnice şi electrice (DEEE).
În cursul anului 2015 s-au depus 3.383 m.c. deşeuri rezultate din construcţii şi amenajări
interioare.
-

Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ
Conform Contractului de Delegare a Gestiunii activitatea s-a desfăşurat pe Sectoarele 1, 2, 3

şi 6.

-

Acţiuni ecologice
- „Curăţenia de Primăvară 2015” desfăşurată în perioada 16 - 31 martie 2015, s-au colectat
3.649,58 tone deşeuri;
- „Curăţenia de Toamnă 2015” desfăşurată în perioada 19 octombrie – 4 noiembrie 2015,
s-au colectat 2.995,21 to deşeuri.
În decursul întregului an s-a asigurat salubrizarea stradală la toate manifestaţiile desfăşurate
pe raza municipiului Timişoara (festivaluri, expoziţii, concerte, etc.).
-

Activitate desfăşurată la Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Ghizela
În anul 2015 au fost preluate în vederea depozitării finale o cantitate de 203.198 to deşeuri.

-

Sinteză economică
Cifra de afaceri în anul 2015 a fost de 72.286.467 lei.
EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI
An
Cifra de afaceri (lei)
2011

63.952.457

2012

67.921.249

2013

68.931.708

2014

72.286.467

2015

76.127.081

5. Obiective majore pe anul 2015 – principalele proiecte pe care societatea le-a derulat anul
acesta, continuându-le şi anul viitor, precum şi sursa finanţării şi durata estimativă a investiţiei
În anul 2015 S.C. RETIM Ecologic Service S.A. a continuat investiţiile prin achiziţionarea
de utilaje moderne şi performante, precum şi recipienţi de precolectare, specifice activităţii
societăţii, astfel:
- Autoutilitară DACIA DOKKER
- în valoare de 76.178,72 lei;
- Instalaţie furnizare apa – centrala termică- în valoare de 23.888,71 lei;
- Sistem distribuţie carburanţi
- în valoare de 33.691,52 lei;
- Spărgător PET-uri
- în valoare de 69.916,08 lei;
- Stand frâne
- în valoare de 68.172,00 lei;
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- Pompa Grungfos
- Motocoasă
- Seif Cash
- Sistem supraveghere video
- Maşină de numărat bani
- Hidrant subteran
- Rampă metalică de încărcat deşeuri
- Trusă scule
- Concasor cu fălci
- Container 2,5 mc
- Presă de balotat deşeuri
- Presocontainer
- Încărcător frontal KOMATSU
- Poartă metalică
- Plug pentru TM 55 SAL
Total valoare : 1.657.250,21 lei.

- în valoare de 4.930,06 lei;
- în valoare de 3.480,64 lei.;
- în valoare de 17.989,08 lei;
- în valoare de 29.540,00 lei;
- în valoare de 10.343,11 lei;
- în valoare de 5.900,00 lei;
- în valoare de 72.500,00 lei;
- în valoare de 6.699,00 lei;
- în valoare de 612.595,50 lei;
- în valoare de 31.527,30 lei;
- în valoare de 44.598,84 lei;
- în valoare de 288.367,78 lei;
- în valoare de 212.529,30 lei;
- în valoare de 5.809,05 lei;
- în valoare de 38.593,05 lei.

Pentru anul 2016 S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. şi-a propus următoarele
obiective:
1.Reabilitare clădire sediu strada Oituz nr. 3A, conform solicitării Primăriei Municipiului
Timişoara, în valoare de aproximativ 300.000 euro.
2. Punerea în funcţiune în trimestrul I a instalaţiei de preluare – prelucrare a deşeurilor din
construcţii, instalaţie achiziţionată în trimestrul IV 2015.
3. Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unui tocător pentru deşeurile industriale în
valoare de aproximativ 200.000 euro.
4. Achiziţionarea de utilaje de colectare pentru accesul în zona pietonală a municipiului
Timişoara conform cu cerinţele stabilite de proiectantul lucrării. Valoarea acestor utilaje este de
aproximativ 100.000 euro.
5. Reorganizarea colectării selective a deşeurilor prin implementarea unui nou program care
să permită creşterea calitativă a deşeurilor reciclabile colectate şi a valorificării acestora cu o tentă
de creştere cantitativă de 10%, respectiv ajungerea la valorificarea reciclabilă a unei cantităţi de
3400 tone/an.
6. Achiziţionarea de utilaje specifice serviciului de salubrizare în sumă de 2.715.000 lei.
7. Achiziţionarea a unui număr de 3750 recipienţi pentru colectare deşeuri.
8. Achiziţionarea unui tractor cu capacitate de 60 CP prevăzut cu lamă pentru deszăpezire cu
dimensiunile necesare activităţii în zonele dintre blocuri (mai înguste).
9. Participarea la licitaţiile ce se vor organiza în judeţul Timiş şi judeţele limitrofe în vederea
asigurării şi măririi pieţei serviciilor.
- Un obiectiv major al S.C. RETIM Ecologic Service S.A. pentru anul 2015 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.
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Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul gestiunii deşeurilor şi a licenţei de operare
este pentru S.C. RETIM Ecologic Service S.A. un mod de lucru pe care tinde să-l îmbunătăţească
continuu.
Astfel, vă informăm că societatea noastră deţine LICENŢĂ CLASA I nr. 3513/16.12.2015
emisă de A.N.R.S.C. modificată prin ordinul nr. 601/16.12.2015 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 către TÜV AUSTRIA.
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.
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