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INDICATORI DE PERFORMANŢĂ NEFINANCIARI
Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare prestat de 
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1. Indicatori de performanţă generali

1.1. Contractarea serviciilor de salubrizare
a)Numărul de contracte încheiate raportat la 
numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori:
- populaţie
-agenţi economici
-instituţii
b)procentul de contracte de la lit a)încheiate în mai 
puţin de 10 zile calendaristice
c)numărul de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale raportat la numărul de solicitări de 
modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 
10 zile
d)numărul de solicitări de îmbunătăţire a 
paramentrilor de calitate ai activităţii prestate, 
rezolvate, raportat la numărul total de cereri de 
îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi

1.2. Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor 
prestate
a)numărul de recipiente de precolectare asigurate ca
urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de 
solicitări
b)numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile



de servicii prestate, raportat la numărul total de 
reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe 
tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori
c)ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. b) 
care s-au dovedit justificate
d)procentul de solicitări de la lit. c) care au fost 
rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare
e)numărul de sesizări din partea agenţilor de 
protecţia mediului raportat la numărul total de 
sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale
f)numărul total de sesizări din partea agenţilor de 
sănătate publică raportat la numărul de sesizări din 
partea autorităţilor centrale şi locale
g)volumul de deşeuri colectate selectiv şi 
valorificate, raportat la volumul total de deşeuri 
colectate
h)penalităţi contractuale totale aplicate de 
autorităţile administraţiei publice locale, raportate 
la valoarea prestaţiei, pe activităţi 
i)volumul total de deşeuri colectate pe bază de 
contract raportat la volumul total de deşeuri colectat
j)volumul total de deşeuri colectate din locurile 
neamenajate, raportat la volumul total de deşeuri 
colectate
k)numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea 
activităţii prestate, raportat la numărul total de 
reclamaţii privind calitatea serviciilor prestate pe 
tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori
l)ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. k) 
care s-au dovedit justificate
m)procentul de solicitări de la lit. l) care au fost 
rezolvate în mai puţin de 2 zile lucrătoare
n)valoarea aferentă activităţii de colectare a 
deşeurilor totală facturată, raportată la valoarea 
totală rezultată din valorificarea deşeurilor 
reciclabile
o)frecvenţa medie de colectare a deşeurilor 
menajere



p)obligaţia îndeplinirii obiectivului anual de 
diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri 
municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre 
depozitare, conform OUG 196/2005, privind fondul
de mediu 

1.3. Facturarea şi încasarea constravalorii 
prestaţiilor
a)numărul de reclamaţii privind facturarea, raportat 
la numărul total de utilizatori, pe categorii de 
utilizatori
b)procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în 
mai puţin de 10 zile
c)procentul de reclamaţii de la lit. a) care s-au 
dovedit justificate
d)costul mediu de colectare a deşeurilor din 
gospodării/lună
e)nivelul tarifului pentru serviciul de salubrizare 
(fără TVA) la:
-populaţie
-agenţi economici
f)valoarea totală a facturilor încasate raportată la 
valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de 
utilizatori:
-populaţie
-agenţi economici
g)valoarea totală a facturilor emise raportată la 
cantităţile de servicii prestate, pe activităţi şi pe 
categorii de utilizatori

1.4. Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor
a)numărul de sesizări scrise, raportat la numărul 
total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de 
utilizatori
b)procentul de reclamaţii de la lit. a) la care s-a 
răspuns într-un termen mai mic de 30 zile 
calendaristice
c)procentul de reclamaţii de la lit. a) care s-au 
dovedit justificate

2. Indicatorii de performanţă garantaţi



2.1. Indicatorii de performanţă garantaţi prin licenţa
de prestare a serviciului
a)numărul de sesizări scrise privind nerespectarea 
de către operator a obligaţiilor din licenţă
b)numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului 
rezultate din analize şi controalele organismelor 
abilitate

2.2. Indicatorii de performanţă a căror nerespectare 
atrage penalităţi conform contractului de 
prestare
a)numărul de utilizatori care au primit despăgubiri 
datorate culpei operatorului sau dacă s-au 
îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor 
corespunzătoare de prestare a activităţii
b)valoarea despăgubirilor acordate de operator 
pentru situaţiile de la lit.a) raportată la valoarea 
totală facturată aferentă activităţii
c)numărul de neconformităţi constatate de 
autoritatea administraţiei publice locale, pe 
activităţi

          Notă:  Trimestrial, se informează Consiliul de Administraţie şi se trimite asociatului unic un Raport privind gradul de îndeplinire a 
indicatorilor de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare prestat de SC Serviciul Public Rupea SRL, pentru a fi aprobat în şedinţa 
de Consiliu Local.


