ANEXĂ LA HCL 22/10.02.2016

INDICATORI TEHNICISIDE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE DE
SALUBRIZARE
Tabel 1. Indicatori de performanta propusi pentru activitatea de colectare şi transport a
deşeurilor
Nr.
crt.
1.

1.1

Indicatori de performanta

Unitate
masura

Valoare

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE CU AGENTI ECONOMICI
/ INSTITUTII CARE PLATESC TARIF
Eficienta in incheierea
Contractelor cu
utilizatorii agenti
economici (total)

Numarul de contracte incheiate intre
Operator si utilizatori (agenti economici
/institutii producatori de deseuri) raportat la
numarul de solicitari,pe categorii de
utilizatori

%

100*

Numarul de contracte incheiate intre
Operator si utilizatori (agenti economici
/institutii producatori de deseuri) in mai
putin de 10 zile calendaristice de la
primirea solicitarii justificate din partea
utilizatorului, raportat la numarul
cererilor, pe categorii de utilizatori

%

100

Eficienta in
imbunatatirea
parametrilor de calitate
prevazuti in Contracte
cu utilizatorii

Numarul de contracte cu utilizatorii
modificate cu privire la imbunatatirile
parametrilor de calitate ai activitatii
prestate raportat la numarul de cereri
justificate de modificare a clauzelor
contractuale

%

100

Eficienta in
imbunatatirea
parametrilor de calitate
prevazuti in Contracte
cu utilizatorii (in 10
zile)

Numarul de contracte cu utilizatorii
modificate in mai putin de 10 zile
calendaristice de la primirea solicitarii
justificate din partea utilizatorului,
raportat la numarul de cereri de
modificare a clauzelor contractuale

%

100

* in primele 3 luni de la data semnării contractului se accepta minim 70%
Eficienta in incheierea
Contractelor cu
utilizatorii (in 10 zile)
1.2

1.3

1.4

Nr.
crt.
2

2.1

2.2

2.3

2.4

Indicatori de performanta

Unitate
masura

Valoare

EFICIENTA IN GESTIONAREA SI EXECUTAREA CONTRACTELOR
Numarul de
containere/pubele
puse la dispozitie

Numarul de containere/pubele puse la
dispozitie, in functie de tipul de recipient
raportat la numarul de cereri justificate
primite

%

100

Numarul de situatii de
remediere a
defectiunilor in 48 h
de la
semnalareadefectiunii

Numarul de situatii in care un recipient de
colectare deteriorat este reparat sau inlocuit
in mai putin de 48 de ore de la semnalarea
defectiunii raportat la numarul total de
situatii

%

min. 90

Numarul de
reclamatiiscrise la
care s-a raspuns

Numarul de reclamatii scrise la care
Operatorul a raspuns in 30 de zile de la data
primirii reclamaţiei, raportat la numarul
total de reclamatii scrise

%

100

Numarul de reclamatii scrise justificate,
care au primit o solutie definitiva si
irevocabila favorabila reclamantului,
raportat la numarul total de utilizatori, pe
categorii de utilizatori

%

max. 3

Numarul de
reclamatii scrise
justificate (care au
primit o soluţie
definitiva si
irevocabila favorabila
reclamantului)

3

INDICATORI TEHNICI DE MONITORIZARE CORELATI CU TINTELE

3.1

Rata de acoperire a
serviciului de
salubrizare

Populatia care beneficiaza de colectare a
deseurilor raportat la populatia totala la
nivel de unitate teritorial administrativa

%

100

Deseuri menajere si
similare colectate
separat, inclusiv
deseuri de ambalaje

Cantitatea de
deseurimenajeresisimilarecolectata separat
pe cele 4 fractii conform SMID
[hartie&carton, sticla, alte deseuri
reciclabile (plastic, metale - inclusiv deseuri
de ambalaje) si fractia umeda (deseuri in
amestec)] raportata la cantitatea totala de
deseuri municipale colectata

%

min. 80

Deseuri menajere

Cantitatea de

%

100

3.2

3.3

Nr.
crt.

3.4

3.5

3.6

4

4.1

4.2

Indicatori de performanta

Valoare

periculoase colectate
separat

deseurimenajerepericuloasecolectata
separat/locuitor si an raportat la indicatorul
estimat in planurile de gestionare a
deseurilor aflate in vigoare

Deseuri menajere
periculoase colectate
separat trimise la
tratare/eliminare

Cantitatea de
deseurimenajerepericuloasecolectata
separat/locuitor si an trimisa la tratare/
eliminare raportat la cantitatea totala de
deseurimenajerepericuloasecolectata

%

100

Deseuri voluminoase
colectate separat

Cantitatea de deseurivoluminoasecolectata
separat /locuitor si an raportat la indicatorul
estimat in planurile de gestionare a
deseurilor aflate in vigoare

%

100

Deseuri voluminoase
trimise la tratare/
valorificare/eliminare

Cantitatea de deseurivoluminoasecolectata
separat trimisa la tratare/ eliminare raportat
la cantitatea totala de deseuri
voluminoasecolectata de la populatie

%

100

RECLAMATII SI SESIZARI
Obligatii din licente si
autorizatii

Numarul de sesizari scrise privind
nerespectarea de catre operatorii de
colectare si transport a obligatiilor din
licente si autorizatii

Nr.

0

Control
organismeabilitate

Numarul de incalcari ale obligatiilor
operatorilor de colectare si transport
rezultate din analizele si controalele
organismelor abilitate

Nr.

0

Despagubiri datorate
culpei operatorului

Numarul de utilizatori si angajati care au
primit despagubiri datorate culpei
operatorului de colectare si transport sau
daca s-au imbolnavit din cauza nerespectarii
conditiilor de prestare a activitatii de
colectare si transport

Nr.

0

Valoarea despagubirilor acordate de
operatorul de colectare si transport pentru
situatiile de mai sus raportata la valoarea
totala facturata aferenta activitatii de

%

0

4.3

4.4

Unitate
masura

Despagubiri datorate
culpei operatorului

Nr.
crt.

Indicatori de performanta

Unitate
masura

Valoare

colectare si transport

4.5

Neconformitaticonstat Numarul de neconformitati constatate de
autoritatile administratiei publice locale si
ate
ADI Hunedoara privind activitatea de
colectare si transport

Nr.

0

FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR

5.1

Eficienta in
incasareavaloriipresta
tiilorefectuate

Valoarea totala a facturilor incasate
raportata la valoarea totala a facturilor
emise pentru activitatea de operare a
instalatiilor de gestionare a deseurilor

%

99

Tabel 2 - Indicatori de performanta suplimentari pentru activitatea de operare a
statiilor de transfer, a statiilor de sortare, a statiei pentru TMB/biostabilizare

Nr.
crt.

Indicatori de performanta

Unitate
masura

Valoare

STATII DE SORTARE
1.

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI SI TEHNICI PENTRU SORTARE

1.1

Eficienta in sortare
pentru statia de sortare

Cantitatea totala de deseuri trimise la
valorificare raportat la cantitatea totala de
deseuri intrata in statia de sortare

%

minim
75 *

1.2

Deseuri de hartie si
carton reciclate - in
cazul colectarii separate
a deseurilor de hartie si
carton

Cantitatea totala de deseuri de hartie si
carton (inclusiv deseuri de ambalaje)
transmise la reciclare raportat la
cantitatea totala de deseuri de hârtie si
carton primite la statia de sortare

%

minim
75*

1.3

Deseuri de plastic si
metale reciclate - in
cazul colectarii separate
a deseurilor de plastic si
metale

Cantitatea totala de deseuri de plastic si
metal (inclusiv deseuri de ambalaje)
transmise la reciclare raportat la cantitatea
totala de deseuri de plastic si metale
primite la statia de sortare

%

minim
75*

1.4

Deseurireciclate
(hârtie&carton, plastic,
metal si sticla)- in cazul

Cantitatea totala de deseuri de carton,
hârtie, plastic, metal si sticla (inclusiv
deseuri de ambalaje) transmise la

%

minim
75*

Nr.
crt.

Indicatori de performanta
colectarii separate a
deseurilor

Unitate
masura

Valoare

reciclare raportat la cantitatea totala de
deseuri primite la statia de sortare

La punctele 1.1, 1.2, 1.3 si 1.4 in primul an poate accepta intre 55 - 60%, dar cu realizarea
tintelor de reciclare si valorificare stabilite pentru anul 2016 si cuprinse in Anexa 4. Dupa
primul an de functionare si inregistrare a datelor reale prin cantarire pe toate activitatile si
fluxurile de deseuri, delegatarul va putea modifica indicatorii de performanta astfel incat
acestia sa corespunda tintelor de atins din legislatie, raportate la cantitatile reale de fluxuri de
deseuri generate.
STATII/ PLATFORME DE COMPOSTARE
2.

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI SI TEHNICI PENTRU
COMPOSTARE

2.1.

Eficienta in compostare

Cantitatea totala de deseuri compostate
raportat la cantitatea de deseuri primita in
statie

2.2.

Cantitatea de compost
produsa

Cantitatea totala de compost produsa
raportata la cantitatea de deseuri
biodegradabile primita in statie

%

min. 80

%

minim
30

TRATARE MECANO - BIOLOGICA
3.

3.1

Indicatori de performanta generali si tehnici pentru tratarea mecano-biologica (TMB)
Eficienta in
tratarebiologica

Cantitatea totala de deseuri tratate
biologic raportat la cantitatea totala de
deseuri intrata in instalatia de tratare
mecano-biologica (TMB)

%

minim
80

Deseuritratate biologic

Cantitatea totala de deseuri tratate
biologic raportat la cantitatea de deseuri
primita in statie

%

100

Ponderea materialului biodegradabil in
deseurile rezultate dupa faza de maturare

%

max. 20

Nr.

0

3.2

3.3

Calitatea deseurilor
tratate biologic

4

RECLAMATII SI SESIZARI

4.1

Obligatii din licente si
autorizatii

Numarul de sesizari scrise privind
nerespectarea de catre operatorul statiei
de sortare si a instalatiei de tratare
mecano-biologica a obligatiilor din licente

Nr.
crt.

Unitate
masura

Valoare

Numarul de incalcari ale obligatiilor
operatorului statiei de sortare si a
instalatiei de tratare mecano-biologica
rezultate din analizele si controalele
organismelor abilitate

Nr.

0

Numarul de utilizatori si angajati care au
primit despagubiri datorate culpei
operatorului statiei de sortare si a
instalatiei de tratare mecano-biologica sau
daca s-au imbolnavit din cauza
nerespectarii conditiilor de prestare a
activitatilor de tratare a deseurilor

Nr.

0

Valoarea despagubirilor acordate de
operatorul statiei de sortare si a instalatiei
de tratare mecano-biologica pentru
situatiile de mai sus raportata la valoarea
totala facturata aferenta activitatii de
tratare a deseurilor

%

0

Numarul de neconformitati constatate de
autoritatile administratieipublice locale,
ADI Hunedoara si CJ Hunedoara privind
activitatea de tratare a deseurilor

Nr.

0

Indicatori de performanta
si autorizatii
Control
organismeabilitate

4.2

Despagubiri datorate
culpei operatorului
4.3

Despagubiri datorate
culpei operatorului
4.4

4.5

5.

Neconformitaticonstata
te

FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR
Eficienta in
incasareavaloriiprestati
ilorefectuate

Valoarea totala a facturilor incasate
raportata la valoarea totala a facturilor
emise pentru activitatea de operare a
instalatiilor de gestionare a deseurilor

%

99

Tabel 3. Indicatori de performanta propusi pentru activitatea de depozitare a
deseurilor

Nr.

1.

Titlu

Descriere

Unitate
de
măsură

Valoare

INDICATORI DE PERFORMANŢA
Eficienta in operare

1.1

Gradul de
compactare

Operatorul trebuie sa asigure un grad
cat mai mare de compactare a
deseurilor in depozit

1.2

Colectarea si
tratarea levigatului
si a gazului de
depozit

Acoperire zilnica

1.3

t/mc

Minim
0,9

Operatorul trebuie sa asigure
functionarea corespunzatoare a
sistemelor de colectare si tratare a
levigatului si a gazului de depozit

%

100

Operatorul va asigura ca deseurile
depozitate in depozit sa fie acoperite
zilnic, la sfarsitul zilei de lucru

%

100

%

100

2. INDICATORI TEHNICI CORELATI CU TINTELE
Depozitarea deseurilor biodegradabile municipale

2.1

Raportarea
cantitatilor privind
deseurile
biodegradabile
municipale
depozitate

Operatorul va raporta anual
Delegatarului/ADI cantitatea totala de
deseuri biodegradabile municipale
depozitate. Cantitatea de deseuri
biodegradabile municipale depozitate se
va determina si raporta in conformitate
cu metoda(ele) aprobata/e de
Delegatar/ADI.

3. RECLAMATII SI SESIZARI

3.1

Obligatii din
licente si
autorizatii

Numarul de sesizari scrise privind
nerespectarea de catre operatorul statiei
de sortare si a instalatiei de tratare
mecano-biologica a obligatiilor din

Nr.

0

Nr.

Unitate
de
măsură

Valoare

Numarul de incalcari ale obligatiilor
operatorului statiei de sortare si a
instalatiei de tratare mecano-biologica
rezultate din analizele si controalele
organismelor abilitate

Nr.

0

Numarul de utilizatori si angajati care
au primit despagubiri datorate culpei
operatorului statiei de sortare si a
instalatiei de tratare mecano-biologica
sau daca s-au imbolnavit din cauza
nerespectarii conditiilor de prestare a
activitatilor de tratare a deseurilor

Nr.

0

Despagubiri
datorate culpei
operatorului

Valoarea despagubirilor acordate de
operatorul statiei de sortare si a
instalatiei de tratare mecano-biologica
pentru situatiile de mai sus raportata la
valoarea totala facturata aferenta
activitatii de tratare a deseurilor

%

0

Neconformitaticon
statate

Numarul de neconformitati constatate
de autoritatile administratieipublice
locale, ADI Hunedoara si CJ
Hunedoara privind activitatea de tratare
a deseurilor

Nr.

0

Titlu

Descriere
licente si autorizatii

Control
organismeabilitate
3.2

Despagubiri
datorate culpei
operatorului
3.3

3.4

3.5

4. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR

4.1

Valoarea totala a facturilor incasate
Eficienta in
incasareavaloriipre raportata la valoarea totala a facturilor
emise pentru activitatea de operare a
statiilorefectuate
instalatiilor de gestionare a deseurilor

%

99

ANEXA 2

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU
OPERATORII DE SALUBRITATE, PENTRU UTILIZATORI ŞI CUANTUMUL
AMENZILOR APLICATE

Cuantumul amenzii
Nr.
crt.

Descrierea faptei care intra sub incidenţa sancţiuni

Pentru
persoan
e fizice

Pentru
persoane
juridice
(lei)

Sancţiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare
Refuzul operatorului de a pune la dispoziţia autorităţii
publice locale datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea
1.
incorecta şi incompleta de date şi informaţii necesare
desfăşurării activităţii acesteia

10.00050.000

2.

Furnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare în afara
parametrilor tehnici cantitativi şi/sau calitativi adoptaţi prin
contractul de delegare a gestiunii şi a prezentului Regulament

10.00050.000

3.

Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activităţilor de
control

30.00050.000

4.

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractele de
delegare a gestiunii şi aprobate de autorităţile administraţiei
publice locale sau de ADI Hunedoara, după caz

30.00050.000

5.

Prestarea de către operator a uneia dintre activităţile
reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor
administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în
administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului
de delegare a gestiunii

30.00050.000

6.

Încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor
tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale
serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de
reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor
asociate licenţelor

10.000 50.000

7.

Refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de
reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate
ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau
informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora

10.000 50.000

8.

Refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a
permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări
sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă,
precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor
sale

30.000 50.000

9.

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către
operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor legii sau
cu licenţă a cărei valabilitate a expirat

30.000 50.000

10.

Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia
igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al
populaţiei şi a mediului

30.000 50.000

11.

Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua
activitatea după achitarea la zi a debitelor restante

5.00010.000

12.

Nerespectarea fluxului deşeurilor indicat de autoritatea
locala/contractantă

50.000100.000

Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

1.

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale pe
spatiile verzi, căile de comunicaţie, în locurile publice sau în
alte locuri decât cele special amenajate

100-200

500 - 2.500

2.

Nerespectarea colectării selective a deşeurilor

200-500

2000-5000

3.

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara
recipientelor şi nemenţinerea curăţeniei pe platforme.

100-200

500- 1.000

4.

Depunerea în recipientele de colectare a deşeurilor
municipale de pe platformele amenajate pe domeniul public,
de deşeuri animaliere (dejecţii, cadavre de animale/păsări),
deşeuri de construcţii/demolări, deşeuri vegetale, deşeuri
periculoase etc.

2001.000

1.0002.500

5.

Neasigurarea sau obstrucţionarea/blocarea cailor de acces
către platformele de colectare pentru mijloacele de transport

100-200

500- 1.000

ale operatorilor.

6.

Depozitarea materialelor de construcţii pe domeniul public
sau privat al localităţii, fără aprobarea prealabila a
administraţiei publice locale.

7.

Utilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile în alte
scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

100-200

500-2.000

8.

Aruncarea deşeurilor de construcţii şi demolări pe
domeniul public sau privat al localităţii.

50-100

1.0002.000

9.

Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor/părţi ale
acestora, aflaţi în punctele de colectare.

500-2.000

10.

Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de
colectare aferente asociaţiilor de proprietari/locatari de
către utilizatorii non-casnici

500-2.000

11.

Colectarea de către operatorii economici în recipiente
pentru
deşeurile asimilabile a deşeurilor industriale
(rezultate din activitatea acestora)

1.0002.000

12.

Fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din
recipientele de colectare selectiva/colectare sau de ardere a
deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a
spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor

13.

Utilizarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor
stradale de către operatorii economici pentru colectarea
deşeurilor asimilabile rezultate din activitatea proprie de
colectare.

14.

Utilizarea recipientilor pentru colectarea deseurile stradale
de catre utilizatorii casnici pentru colectarea deseurilor
menajere.
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