
 ANEXA LA REGULAMENTUL DE SALUBRIZARE AL ORA�ULUI 
BOLDE�TI-SC�ENI  

 
CU INDICATORII DE PERFORMAN�� AI SERVICIULUI DE 

SALUBRITATE 
 

PERIOADA NR. 
CRT. 

INDICATORI DE 
PERFORMAN�� 2010 2011 

OBSERVA�II 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. INDICATORI DE 

PERFORMAN�� 
GENERALI 

   

1.1. CONTRACTAREA 
SERVICIULUI DE 

SALUBRITATE 

   

 a) nr. de contracte ce se vor 
încheia cu agen�ii economici 
raportat la num�rul de agen�i 
economici existen�i pe raza 
ora�ului; 

100% 100%  

 b) nr. de contracte ce se vor 
încheia cu proprietarii 
gospod�riilor raportat la 
num�rul total de gospod�rii; 

80% 85%  

 c) nr. de solicit�ri de 
îmbun�t��ire a parametrilor 
de calitate ai activit��ii 
prestate, rezolvate, raportat 
la num�rul total de cereri de 
îmbun�t��ire a activit��ii, pe 
categorii de activit��i. 

100% 100%  

1.2. M�SURAREA �I 
GESTIUNEA 
CANTIT��II 

SERVICIILOR 
PRESTATE 

   

 a) nr. de recipiente de 
precolectare selective 
asigurate, pe tipodimensiuni, 
ca urmare a solicit�rilor, 
raportat la num�rul total de 
solicit�ri; 

100% 100%  

 b) nr.de reclama�ii rezolvate 
privind cantit��ile de servicii 
prestate, raportat la num�rul 
total de reclama�ii privind 
cantit��ile de servicii 
prestate pe tipuri de 
activit��i �i categorii de 
utilizatori; 

100% 100%   



 c) cantitatea de de�euri 
colectate selectiv raportat� la 
cantitatea de de�euri 
colectate; 

15% 15%  

 d)cantitatea total� de de�euri 
sortate �i valorificate, 
raportat� la cantitatea total� 
de de�euri colectate; 

15% 15%  

 e) penalit��i contractuale 
totale aplicate de A.P.L., 
raportate la valoarea 
presta�iei pe activit��i; 

1% 0%  

 f) cantitatea total� de de�euri 
colectat� pe baz� de 
contract, raportat� la 
cantitatea total� de de�euri 
colectate; 

90% 95%  

 g) cantitatea total� de 
de�euri colectate din locurile 
neamenajate, raportat� la 
cantitatea total� de de�euri 
colectate; 

5% 4%  

 h) nr. de reclama�ii rezolvate 
privind calitatea activit��ii 
prestate, raportat la num�rul 
total de reclama�ii privind 
calitatea activit��ii prestate 
pe tipuri de activit��i �i 
categorii de utilizatori; 

100% 100%  

 i) ponderea din num�rul de 
reclama�ii de la lit. b) �i h) 
care s-au dovedit justificate; 

3% 2%  

 j) valoarea aferent� 
activit��ii de colectare a 
de�eurilor total� facturat�, 
raportat� la valoarea total� 
rezultat� din valorificarea 
de�eurilor reciclate. 

99% 98%  

1.3. FACTURAREA �I 
ÎNCASAREA 

CONTRAVALORII 
PRESTA�IILOR 

   

 a) nr. de reclama�ii privind 
facturarea, raportat la 
num�rul total de utilizatori; 

1% 0,5%  

 b) procentul din reclama�iile 
de la lit. a) care s-au dovedit 
a fi justificate; 

50% 40%  

 c) valoarea total� a facturilor 
emise, raportat� la cantit��ile 
de servicii prestate, pe 

100% 100%  



activit��i �i pe categorii de 
utilizatori; 

 d) valoarea total� a facturilor 
încasate, raportat� la 
valoarea total� a facturilor 
emise, pe categorii de 
activit��i �i utilizatori; 

99% 100%  

1.4. R�SPUNSURI LA 
SOLICIT�RILE SCRISE 
ALE UTILIZATORILOR 

   

 a)nr. de sesiz�ri scrise, 
raportat la num�rul total de 
utilizatori, pe activit��i �i 
categorii de utilizatori; 
  

0,5% 1%  

 b) procentul din totalul de la 
lit. a) la care s-a r�spuns 
intr-un termen mai mic de 
30 de zile calendaristice; 

100% 100%  

 c) procentul din totalul de la 
lit. a) care s-a dovedit 
întemeiat. 

50% 10%  

2. INDICATORI DE 
PERFORMAN�� 

GARANTA�I 

   

2.1. INDICATORI DE 
PERFORMAN�� 

GARANTA�I PRIN 
LICEN�A DE 
PRESTARE A 
SERVICIULUI 

   

 a) nr. de sesiz�ri scrise 
privind nerespectarea de 
c�tre operator a obliga�iilor 
din licen��; 

2 4  

 b) nr. de înc�lc�ri ale 
obliga�iilor operatorului 
rezultate din analizele �i 
controalele organismelor 
abilitate. 

0 0  

2.2. INDICATORI DE 
PERFORMAN�� A 

C�ROR 
NERESPECTARE 

ATRAGE PENALIT��I 
CONFORM 

CONTRACTULUI DE 
PRESTARE 

   

 a) nr. de utilizatori care au 
primit desp�gubiri datorate 
culpei operatorului sau dac� 

0 0  



s-au îmboln�vit din cauza 
nerespect�rii condi�iilor 
corespunz�toare de prestare 
a activit��ii; 

 b) valoarea desp�gubirilor 
acordate de operator pentru 
situa�iile de la lit. a) 
raportat� la valoarea total� 
facturat� aferent� activit��ii; 

0 0  

 c) nr. de neconformit��i 
constatate de A.P.L., pe 
activit��i. 

1 2  

 


