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Anexa 7 la Contract 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 
INDICATORI CU PENALITĂŢI 

 

 
Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/ 

interval de valori 

 

Penalităţi propuse  

1. Indicatori tehnici referitori la tinte 

1.1 Colectarea separată a deşeurilor 

municipale prevăzute la art. 17 

alin. (5) lit. a) din OUG 

nr.92/2021 actualizata(hârtie, 

metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale colectate 

separat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca 

procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri 

de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 

municipale. 

 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale colectate reprezintă 

cantitatea acceptată într-un an calendaristic către 

stația/stațiile de sortare. 

 
*Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza 

determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de 

salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor 

municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% începând cu 

anul 2022 

 

 

 

 

Cuantumul contribuției pentru economia 

circulară și tariful de depozitare pentru 

cantitățile de deșeuri reziduale încredințate 

operatorului depozitului Mavrodin în vederea 

eliminării finale prin depozitare care depășesc 

cantitățile rezultate prin aplicarea indicatorilor 

de performanță. 
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Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/ 

interval de valori 

 

Penalităţi propuse  

1.2 Colectarea și transportul 

deșeurilor provenite din locuințe 

generate de activități de 

reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a 

acestora. 

Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe 

generate de activități de reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a acestora predată pentru 

reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 

valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 

umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul 

unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de 

deșeuri provenite din locuințe generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora colectate (%). 

 

 

 

70% 

În caz de neîndeplinirea a indicatorului de 

performanță, operatorul va plăti cu titlu de 

penalitate contribuția pentru economia circulară 

și tarifului de depozitare pentru cantitățile 

încredințate în vederea eliminării finale prin 

depozitare, care depășesc cantitățile rezultate 

prin aplicarea indicatorilor de performanță 

 

 

INDICATORI TEHNICI, penalitățile se vor aplica conform clauzelor contratuale 

 
Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/ 

interval de valori 

 

Comentarii 

1. Eficienta in gestionarea contractelor 

1.1 Numarul de pubele de 120 l 

pentru precolectarea deseurilor 

reziduale, furnizate ca urmare a 

solicitarilor, raportat la numarul 

total de solicitari 

% 100 penalitățile se vor aplica conform clauzelor 

contractuale 

1.2 Numarul de containere de 1.100 l 

pentru precolectarea deseurilor 

reziduale, furnizate ca urmare a 

solicitarilor, raportat la numarul 

total de solicitari 

% 100 penalitățile se vor aplica conform clauzelor 

contractuale 

1.3 Numarul de containere de 1.100 l 

pentru precolectarea separata a 

deseurilor reciclabile, furnizate 

ca urmare a solicitarilor, 

raportat la numarul total de 

% 100 penalitățile se vor aplica conform clauzelor 

contractuale 
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Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/ 

interval de valori 

 

Comentarii 

solicitari 

1.4 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 

% 90 

penalitățile se vor aplica conform clauzelor 

contractuale 

1.6 Numarul de reclamatii scrise la 

care Delegatul a raspuns in 30 de 

zile de la data primirii 

reclamației, raportat la numarul 

total de reclamatii scrise 

 

% 100 

penalitățile se vor aplica conform clauzelor 

contractuale 

1.7 Numarul de reclamatii scrise 

justificate raportat la numarul 

total de utilizatori, pe categori de 

utilizatori   

% 1 

penalitățile se vor aplica conform clauzelor 

contractuale 

2. Indicatori tehnici referitori la tinte 

2.1 Rata de conectare la serviciul de 

salubrizare 

Populaţia deservită de serviciu de colectare 

deşeuri ca procent din populatia totală din Aria de 

delegare (%) 

100%  Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare 

2.2 Deşeuri voluminoase trimise la 

tratare/valorificare/ 

depozitare 

Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate 

separat trimisă la tratare/depozitare ca procent din 

cantitatea total de deşeuri voluminoase colectate 

din Aria de delegare (%) 

 

minim 50%  Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare 

 


