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RAPORT DE ACTIVITATE  S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş 

pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

 
 Societatea ECO-SAL S.A. Mediaș, 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, are ca și obiect de activitate activităţi din 

componența serviciului public de salubrizare.  
 Unități administrativ-teritoriale deservite: 20 UAT 

 Municipiul 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; 

 cca.110.000 locuitori și 1906 agenți economici și instituții publice. 

 

 Deșeuri colectate  în anul 2018 
 Total deșeuri menajere și similare celor menajere colectate de la populație, agenți 

economici și instituții publice – 24.523,48 to. 

 

 A)  Total deșeuri de ambalaje sortate: 838, 38 to din care: 

 deșeuri hârtie-carton- 487,03  to 

 deșeuri plastice – 297,93  to                                                                                              

 deșeuri sticlă – 49,79  to  

 deșeuri aluminiu – 3,63 to 

 B)  Total alte fracții colectate separat: 3.838,665 to din care:     

 Deșeuri anvelope uzate – 28,12 to 

  Deșeuri voluminoase – 326, 42 to 

  Deșeuri de echipamente electrice și electronice – 19,065 to 

  Deșeuri periculoase (ulei uzat) – 0,08 to 

  Deșeuri baterii și acumulatori – 0 to 

 Deșeuri biodegradabil si vegetal – 2 095 to 

  Deșeuri din construcții – 747,9 to 

  Deșeu stradal – 622,02 to  

 

 Deșeuri valorificate/eliminate în anul 2018 

 Activiatea de sortare a deșeurilor menajere se realizează în scopul reducerii volumului și 

a cantității deșeurilor ce necesită depozitare finală precum 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. 

  



3 

 

 Deșeurile reziduale eliminate prin depozitare: 21.669,32 to 

 Deșeurile valorificate: 2.794,32 to din care: 

 Deșeuri hârtie /carton – 470,52 to 

 Deșeuri plastice – 339,9 to 

 Deșeuri sticlă – 29,91 to 

 Deșeuri aluminiu – 4,017 to 

 Deșeuri de echipamente electrice și electronice – 20,8 to 

 Deseuri voluminoase valorificate energetic – 53,49 to 

 Deșeuri biodegradabile încredințate spre compostare – 1 848,4 to 

 Deșeuri anvelope uzate – 27,28 to. 

 

 Salubrizare și Deszăpezirea domeniului public 

 

 Suprafața măturată manual – 48.928.976,52 mp 

 Supafața măturată mecanizat – 51.759.804,36 mp 

 Curățat rigole – 2.445.433,45 mp 

 Întreținere căi publice – 59.189.299,83 mp 

 

 În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 Operatorul de salubritate a realizat activitatea de 

deszăpezire și combatere a poleiului și a înghețului pe străzile din mun. Mediaș, utilizând 

materiale antiderapante astfel: nisip + sare – 144,2 mc, clorură de magneziu – 12,45 to, și sare – 

963,75  to, de asemenea au fost amplasate și 79 de lăzi cu material antiderapant. 

  

 Investiții 
 
  În cursul anului 2018 S.C. ECO-SAL S.A. a realizat investiții din fonduri de la bugetul 

local al municipiului Medias, după cum urmează: 

 

 Containere subterane pentru colectarea deșeurilor menajere, prevăzute din material 

plastic- polietilenă tip Polyftkon, cu finisaj exterior din lemn, având capacitatea de 3 mc, 

5 bucăți; 

 Instalație rotativă pentru sortare deșeuri municipale ( Ciur rotativ) – 1 buc.; 

 Cap tractor – 1 buc.; 

 Semiremorcă, pentru transportul deșeurilor  municipale – 1 buc.; 

 Presă de balotat deșeuri, orizontală, semiautomată – 1 buc.; 

 Echipament deszăpezire - Sărărița, utilizată pentru împrăștierea diverselor materiale 

antiderapante pe timp de iarnă – 1 buc.; 

  Lame/ pluguri zăpadă – 2 buc. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Acțiuni și Evenimente 
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    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 Martie s-au organizat activități cu teme eco în Grădinița și Școala Gimnazială 

Marțian Negrea din Valea Viilor; 

     - în luna Octombrie s-a organizat activitatea de realizare a compostului în Grădinița și Școala 

Gimnazială Marțian Negrea din Valea Viilor; 

 

                                           
 

    Vizită la Centru pentru preluarea, prelucrarea și valorificarea deșeurilor a elevilor de la 
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Liceul Teoretic Stephan L. Roth. 

 

 
 

    În luna Iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului s-a organizat o activitate cu temă 

ecologică la Biblioteca Municipală Mediaş, împreună cu elevii clasei a IX-a de la Liceul 

Teoretic Axente Sever. 

 

    În luna Octombrie s-a organizat o lectie despre colectarea separată a deşeurilor la Şcoala 

Herman Oberth împreuna cu elevii clasei a IV-a. 

 

 
 

       Distribuirea calendarului cu datele de colectare 

 

 pentru al 9 - lea an consecutiv, ECO-SAL a distribuit gratuit populației din Mediaș, Copșa 

Mică și Dumbrăveni calendare care conțin datele de colectare a deșeurilor. 

 

 
 

 „Nu-ți arunca viitorul la gunoi”,  „ Redu deșeurile” și  „ Fă compost” 
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 campanie privind colectarea separată a deșeurilor pe 4 fracții ( hârtie/carton, 

plastic/aluminiu, sticlă, biodegradabil); 

 difuzari Radio Ring, Radio Mediaș și TVAS. 

   
         Prevenire și control 

 

 Supravegherea punctelor de colectare a deşeurilor în vederea atenţionării sau sancţionării 

persoanelor care nu respectă utilizarea în mod corespunzător a recipienţilor pentru 

depozitarea deşeurilor; 

 

 Întocmirea Fișelor de urmărire a utilizatoriilor în vederea diminuării sau majorării  

cantităţii de deşeuri generate de agenţi economici beneficiari ai serviciului de 

salubritate, în  raport cu cantităţile contractate şi facturate; 

 

 Verificarea activității de colectare a deşeurilor menajere și reciclabile de la populație și 

agenți economici. 

 

 

 

 

 

                    Director General,                                 

            Vassi George-Dan                                                                                                                                                                                           

                             

                                                                                                                      

          Intocmit,                                 

                                                                                                  Vasile Rodica 

 

 

 

 


