RAPORT DE ACTIVITATE
2017

1

RAPORT DE ACTIVITATE S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş
pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Sociatatea ECO-SAL S.A., în caliate de Operator regional privind serviciul de
salubrizare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ECONORD SIBIU, cu obiect de activitate activităţi din
componenta serviciului public de salubrizare.
Unități administrativ-teritoriale deservite: 20 UAT
 Municipiu Mediaș, Orașul Dumbrăveni, Orașul Copșa Mică, comuna Târnava, comuna
Valea Viilor, comuna Axente Sever, comuna Mihăileni, comuna Șeica Mică, comuna
Șeica Mare, comuna Micăsasa, comuna Blăjel, comuna Bazna, comuna Dîrlos, comuna
Brateiu, comuna Alma, comuna Hoghilag, comuna Laslea, comuna Moșna, comuna
Biertan, și comuna Ațel;
 110.000 locuitori și 2 200 agenți economici și instituții publice.
Deșeuri colectate în anul 2017
Total deșeuri menajere și similare celor menajere colectate de la populație, agenți
economici și instituții publice – 21 754,96 to.
A). Total deșeuri de ambalaje colectate separat 1 684,81 to din care:


deșeuri hârtie-carton- 839,64 to



deșeuri plastice - 717,09 to



deșeuri sticlă - 128,08 to
B). Total alte fracții colectate separat 4 325,05 to din care:



Deșeuri anvelope uzate – 10,40 to



Deșeuri voluminoase – 253,30 to



Deșeuri de echipamente electrice și electronice – 20,33 to



Deșeuri periculoase (ulei uzat) – 20 kg



Deșeuri baterii și acumulatori – 7 kg



Deșeuri vegetale – 879,24 to



Deșeuri biodegradabil – 1 439,76 to



Deșeuri din construcții – 1 184,98 to



Deșeu stradal – 510,04 to
Deșeuri valorificate/eliminate în anul 2017

Activiatea de sortare a deșeurilor menajere se realizează în scopul reducerii volumului și
a cantității deșeurilor ce necesită depozitare finală și pentru creșterea gradului de recuperare a
deșeurilor reciclabile.
Deșeurile reciclabile sortate din deșeurile menajere, precum și cele colectate din sistemul
de colectare selectivă, se compactează separat, pe tipuri de deșeuri reciclabile în vederea
valorificării la reciclatorii finali.
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Deșeurile reziduale eliminate prin depozitare: 17 623,32 to
Deșeuri din construcții ( moloz neprelucrat/umplutură)– 358,88 to.
Deșeurile valorificate:


Deșeuri hârtie /carton – 470,598 to



Deșeuri plastice – 247,412 to



Deșeuri sticlă – 126,560 to



Deșeuri aluminiu – 2,533 to



Deșeuri de echipamente electrice și electronice – 21,475 to



Deșeuri energetice – 554,04 to



Deșeuri biodegradabile încredințate spre compostare – 1 792,24 to



Deșeuri anvelope uzate – 16,78 to.

Salubrizare și Deszăpezirea domeniului public





Suprafața măturată manual -53 630 234 mp
Supafața măturată mecanizat- 37 226 307 mp
Curățat rigole- 1 006 655 mp
Întreținere căi publice-15 876 975 mp

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 Operatorul de salubritate a realizat activitatea de
deszăpezire și combatere a poleiului și a înghețului pe străziile din mun. Mediaș, utilizând
materiale antiderapante astfel: Nisip + sare – 188,4 mc, Clorură de magneziu – 25,1 to, și Sare –
605,5 to, de asemenea au fost amplasate și 79 de lăzii cu material antiderapant.
Investiții
În cursul anului 2017 S.C. ECO-SAL S.A. a realizat investiții din fonduri de la bugetul
local al municipiului Medias, după cum urmează:
1) a fost achiziționată o autospecială compactoare nouă, modernă, prevăzută cu sistem de
spălare și dezinfectare a echipamentelor de colectare deșeuri (pubele, containere), având
capacitatea de 10 mc.;
2) s-a achiziționat o autospecilă compactoare nouă de 12 mc., pentru colectarea deșeurilor
municipale;
3) au fost achiziționate și montate un număr de 12 buc. containere subterane pentru
colectarea deșeurilor menajere. Containerele subterane au capacitatea de colectare de 3
mc. și sunt confecționate din plastic tip polyftkon, cu elemente decorative din lemn;
4) s-a achiziționat o automăturătoare stradală compactă;
5) au fost achiziționate și montate un număr de 111 buc. coșuri stradale de 63 litri din
material plastic tip Durapol;
6) au fost achiziționate: un echipament de împrăștiat material antiderapant (suprastructură
sărăriță) și un plug (lamă) pentru zăpadă, ambele echipamente adaptabile pentru
automăturătoare stradală.
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Acțiuni și Evenimente
Campania de colectarea a DEEE-urilor și a deșeurilor periculoase

Campaniile "Curățenia de primăvară " și "Curățenia de toamnă"

„UN VIITOR FĂRĂ GUNOI”
- continuarea parteneriatului cu Societatea Clear Public Space din Londra
- în luna Mai s-au organizat activități cu teme eco în grădinița din Valea Viilor
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Vizită la Centru pentru preluarea, prelucrarea și valorificarea deșeurilor a studenților
de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din Cluj Napoca

Campanie de colectare a deșeurilor de ambalaje din sticlă
 campania de colectare a deșeurilor de ambalaje din sticlă s-a desfășurat în luna aprilie,
aceasta a vizat cetățenii care locuiesc la case;
 Scopul acestei campanii a fost acela de a colecta separat deșeurile de ambalaje din sticlă.

Distribuirea calendarului cu datele de colectare
 pentru al 8-lea an consecutiv ECO-SAL a distribuit gratuit populației din Mediaș, Copșa
Mică și Dumbrăveni calendarele care conțin datele de colectare a deșeurilor.
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„Nu-ți arunca viitorul la gunoi”, „ Redu deșeurile” și „ Fă compost”
 campanie privind colectarea separată a deșeurilor pe 4 fracții ( hârtie/carton,
plastic/aluminiu, sticlă, biodegradabil);



difuzare Radio Ring.
Prevenire și control
 Colaborare cu Poliția Locală, în vederea formării unor patrule mixte care au inspectat
municipiul Mediaș în perioada 15.02.2017 – 21.03.2017.
 Supravegherea punctelor de col. a deş. în vederea atenţionării sau sancţionării pers. care
nu respectă utilizarea în mod corespunzător a recipienţilor pt. depozitarea deş.
 Întocmirea Fișelor de urmărire a utilizatoriilor în vederea diminuării sau majorării
cantităţii de deşeuri generate de agenţi economici beneficiari ai serv. de salubritate, în
raport cu cantităţile contractate şi facturate.
 Verificarea activității de colectare a deş. menajere și reciclabile de la pop. și ag. Econ..
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