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RAPORT DE ACTIVITATE AL SC SERVICII EDILITARE PENTRU 

COMUNITATE MIOVENI SRL PENTRU ANUL 2018 
 

Prezentul Raport a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi a prevederilor şi cadrului orientativ pentru elaborarea raportului 

anual de activitate al autorităţii sau instituţiei publice stipulate în Hotărârea de Guvern 

nr.123/2002 - Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. 

 

 

Date generale, misiune, obiective  

și scurtă prezentare a programelor desfășurate 

 

Date generale 
Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL este persoană juridică românească, cu sediul în oraș 

Mioveni, strada Carol Davila, nr. 4, județul Argeș, înmatriculată ca societate cu răspundere limitată în 

baza Hotărârii Consiliului Local Mioveni nr. 74/05.08.2010 și Registrul Comerțului sub nr. 

J03/776/2010, având CIF 27280093. 

În cei 8 ani de activitate, societatea s-a transformat considerabil prin diversificarea serviciilor oferite 

populației, modernizarea și eficientizarea continuă a activității, rămânând în slujba cetățeanului și 

oferindu-i servicii de calitate.  

SEdC Mioveni este furnizor de apă și canalizare pentru: 

- orașul Mioveni cu satele/cartierele aparținătoare: Mioveni, Colibași, Făget, Racovița, Clucereasa. 

- comuna Bălilești (sat Băjești);  

- comuna Vulturești (sat Vulturești  + sat Bârzești);  

- comuna Davidești (sat Conțești + sat Davidești + sat Voroveni);  

- comuna Hârtiești;  

- comuna Țițești;  

- comuna Budeasa și  

- comuna Valea Danului (reziliat în cursul anului 2018) 

 

Obiect de activitate 
Domeniul şi obiectul principal de activitate al societăţii se încadrează conform actualizării clasificării 

activităţii din economia naţională – CAEN aprobată prin ORDIN nr. 337 din 20 aprilie 2007, cu 

modificarile ulterioare - Captarea, tratarea şi distribuţia apei. 

 ROMÂNIA 
Judetul ARGEŞ, 

Orașul MIOVENI 

S.C. Servicii Edilitare pentru 

Comunitate Mioveni S.R.L. 
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Obiectul principal de activitate al societăţii este- Cod CAEN 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei. 

Societatea furnizează servicii și prestează lucrări incluse în obiectul de activitate, pe bază de contracte 

comerciale încheiate cu clienții săi.  

Activitățile specifice desfășurate sunt activități din sfera de interes public general și vizează: 

- furnizarea serviciilor de apă, canal-epurare; 

- activitățile specifice serviciului de iluminat public cu cele două componente (întreținere și 

modernizare) cuprinzând iluminatul stradal rutier, iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, 

iluminatul ornamental, iluminatul ornamental-festiv al oraşului; 

- salubrizarea localitatii; 

- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea spațiilor verzi; 

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și mentinerea în funcțiune a acestora pe timp de 

polei și de înghet; 

- ecarisajul și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public. 

Ca prestator ce acţionează sub coordonarea şi controlul Consiliului Local, societatea urmăreşte să 

contribuie la creşterea nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor şi, implicit, al îmbunătăţirii 

condiţiilor de viată, de muncă şi de locuire ale populaţiei, în conformitate cu cerinţele fundamentale pe 

care serviciile publice trebuie să le îndeplinească. 

În vederea ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate, servirea intereselor cetățenilor orașului 

Mioveni cu privire la utilitățile de interes public, CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI MIOVENI – 

în calitate de asociat unic al societății a adoptat prin HCL 34/25.08.2016 fuziunea prin absorbție dintre 

S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL, societate absorbantă, și S.C. 

CONSTRUCȚII-REPARAȚII MIOVENI-SRL, societate absorbită. 

Așadar, principalele servicii oferite de către societatea noastră sunt: apă-canalizare, epurarea apelor 

uzate și menajere, iluminat public, salubritate, administrarea domeniului public și privat al orașului 

Mioveni, ecarisaj și administrarea adăpostului de câini, transport auto, activități de restaurante – 

catering, administrarea Bazei de Agrement BEMO și a Bazinului de Înot Didactic și de Agrement din 

oraș, administrarea zonei de picnic de la Făget. După fuziunea cu SC Construcții Reparații (2017), 

societatea noastră operează și tot ce ține de reparații și intervenții la drumurile publice din interiorul 

orașului și la mobilierul stradal. În 2017, paleta de activități a fost din nou extinsă prin înființarea unei 

stații ITP și a unui service auto. 

 

SERVICII 

• Apă-canal 

• Iluminat Public 

• Construcții - Reparații 

• Salubritate 

• Spații Verzi 

• Ecarisaj 

• Transport-auto 

 

SERVICII DIVERSE 

• Restaurant Club Mioveni 

• Bazin de Înot și Agrement  

• Bază de Agrement Bemo 

• Zona de Picnic 

• Stație ITP și Service auto 

 

Activitatea specifică societății a fost asigurată cu un număr de 434 de salariați, 83 dintre aceștia fiind 

preluați de la societatea absorbită în anul 2017 (SC Construcții Reparații Mioveni SRL). 

 

Capital social: 8.713.000 lei 

 

Cifra de afaceri (estimat): 30.000.000 lei 

 



Licențe, autorizații, certificări 
1. Licențe ANRSC: 

- licență clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; 

- licență clasa 3 pentru serviciul de iluminat public; 

- licență clasa 3 pentru activitatea de curățare și transport zăpada de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț; 

- licență clasa 3 pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice. 

2. Autorizații de mediu APM pentru: 

- captarea - tratarea și distribuția apei; 

- colectarea și tratarea/epurarea apelor uzate (pentru fiecare localitate și puncte de lucru pe care le 

administreaza S.Ed.C); 

3. Autorizații de gospodărire a apelor – ABA pentru: 

- captarea, tratarea și distribuția apei; 

- colectarea și tratarea/epurarea apelor uzate. 

4. Autorizații sanitare de funcționare DSP pentru: 

- sistemele publice de aprovizionare și distribuție apă potabilă. 

 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
Activitatea compartimentului este axată pe două mari direcții: 

a) Implementarea/actualizarea anuală a tuturor cerințelor Ordinului Secretarului General al 

Guvernului nr. 400/2015, cu modificarile și completările ulterioare, ordin care a fost abrogat în 

06.05.2018 de Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018; 

b) Implementarea și menținerea cerințelor standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 avand în 

vedere că până în septembrie 2018 a fost necesară implementarea acestor standarde. 

Activitatea a fost structurată pe două perioade definte astfel: în prima perioadă a anului s-a urmărit 

implementarea cerințelor Ordinului Secretarului General al Guvernului OSGG 400/2015 cu 

modificarile și completarile ulterioare pâna în luna mai a anului 2018, după care s-a încercat asimilarea 

cerințelor noului ordin OSGG 600/2018. 

S.C. Servicii Edilitare dispune până la data de 31.12.2018 de un număr de aproximativ 200 de 

proceduri, în prima parte a anului fiind actualizate un numar de aproximativ 30 de proceduri 

operationale și de sistem. 

Alte activități: 

- Actualizarea Listei Activitatilor Procedurabile la nivelul societății (230 activități procedurabile); 

- Întocmirea Obiectivelor generale la nivelul societății (45) după consultarea în prealabil cu 

Directorul General și sefii de structuri organizatorice; 

- Elaborarea Programului de Dezvoltare al SCIM pentru anul 2018; 

- Întocmirea împreună cu șefii de structuri a Listei Obiectivelor, Activitatilor și Acțiunilor (LOA) pe 

anul 2018 pentru 54 de departamente, în perioada iulie-septembrie 2018, cu sprijinul controlorului 

financiar de gestiune – Bărăscu Ion și referent Dragoș Georgescu; 

- Întocmirea împreună cu șefii de structuri a Planului de management cu indicatorii de performanta 

aferenți pe anul 2018 pentru 54 de departamente; 

- Întocmirea/ actualizarea Registrului Riscului la nivelul fiecărui compartiment (54 departamente) în 

conformitate cu noul format din OSGG 600/2018; 
- Centralizarea tuturor riscurilor din cadrul departamentelor și întocmirea Registrului Riscului la 

nivelul S.C. Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL pentru anul 2018 ( Registrul 

Riscurilor centralizat cu toate riscurile societății, cât și Registrul Riscurilor centralizat după stabilirea 

limitei de tolerante la risc); 



- Întocmirea Chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 

control intern/managerial pentru toate cele 50 de departamente; 

- Pregătirea situațiilor semestriale și anuale ce trebuiesc transmise către Primăria Orașului Mioveni 

în conformitate cu OSGG 600/2018 (anexa 3 la OSGG 600/2018, anexa 4.3. la OSGG 600/2018); 

- Coordonarea impreună cu președintele comisiei SCIM și consilierul juridic a activității 

controlului intern managerial la nivelul societății (organizare de ședințe, întocmire convocatoare ale 

sedintelor SCIM, procese verbale ale comisiei SCIM); 

- Actualizarea Registrului Formularelor întocmit în 2016, ori de câte ori apare un nou formular în 

activitatea societății sau se impune modificarea unui alt formular; 

- Întocmirea Listei Situațiilor Generatoare de întreruperi de activitate pe anul 2018 și a Planului 

de Continuitate a activității pe anul 2018; 

- Întocmirea/actualizarea procedurilor de sistem conform noilor standarde ISO; 

- Realizarea a 36 de audituri interne, în perioada 27.02.2018 - 23.04.2018, împreună cu specialist 

mediu Safta Eusebiu (participare la 30 de compartimente) și cu specialist OHSAS (participare la 7 

compartimente); 

- Implementarea standardelor prin tuturor completarea formularelor din procedurile operaționale și 

de sistem pe partea de calitate și sprijin în completarea formularelor pe partea de mediu; 

- Elaborarea a 36 de rapoarte de audit, a rapoartelor de acțiuni corective (neconformitate la un singur 

compartiment – Coloana Auto). 

 

În luna mai, în urma unui audit realizat de către URS România, societatea a obținut recertificările 

conform noilor standarde (ISO 9001: 2015 și ISO 14001: 2015), în vederea continuării liniei de 

dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice asumate: 

Certificatul ISO 9001: 2015 – Managementul calității 

Domeniile de activitate acoperite de certificate sunt:  

“Distribuția apei potabile, colectarea și epurarea apelor uzate, activități de curățenie stradală, 

întreținere spații verzi și ecarisaj” 

 și 

“Execuția, exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice de iluminat public, servicii de execuție 

instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, servicii de încercări de 

echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune, servicii de execuție linii electrice în 

cablu, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV – 20kV și posturi de transformare cu 

tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”. 
Certificatul ISO 14001: 2015 – Management al mediului 

Domeniile de activitate acoperite de certificate sunt:  

 “Distribuția apei potabile, colectarea și epurarea apelor uzate, activități de curățenie stradală, 

întreținere spații verzi și ecarisaj”  

și  

“Execuția, exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice de iluminat public, servicii de execuție 

instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, servicii de încercări de 

echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune, servicii de execuție linii electrice în 

cablu, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV – 20kV și posturi de transformare cu 

tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”. 

Certificatul OHSAS 18001: 2007 – Sănătate și securitate ocupațională 

Domeniile de activitate acoperite de certificate sunt:  

 “Distribuția apei potabile, colectarea și epurarea apelor uzate, activități de curățenie stradală, 

întreținere spații verzi și ecarisaj”  



și 

“Execuția, exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice de iluminat public, servicii de execuție 

instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, servicii de încercări de 

echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune, servicii de execuție linii electrice în 

cablu, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV – 20kV și posturi de transformare cu 

tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”. 

 

Sector Rețele Apă și Canalizare 
În cursul anului 2018, activitatea sectorului rețele apă și canalizare a constat în:  

1. Finalizat: bazin de stocare și pompare apă zona blocuri A-uri; 

2. Finalizat: modernizare sistem de stocare apă potabilă bazin Racovița; 

3. Finalizat: îmbunătățire parametri de funcționare rețea de alimentare cu apă zona A-uri (conducta Ø 

250); 

4. Execuții branșamente apă – 215 buc.; 

5. Execuții racorduri canalizare – 61 buc.; 

6. Execuții subtraversări – 35 buc.; 

7. Montări apometre – 610 buc.; 

8. Înlocuit pompe apă potabilă – 5 buc.; 

9. Curățat și igienizat bazine apă potabilă; 

10. Verificări apometre - 105 verificări; 

11. Verificat instalații apa și canalizare; 

12. Intervenții avarii rețea apă și canalizare; 

13. Verificat instalații clorinare; 

14. Completat cu hipoclorit de sodium a instalațiilor de clorinare; 

15. Verificare stații de pompare - repompare apa potabilă; 

16. Verificare și reglare regulator de presiune apă; 

17. Verificare – înlocuire hidranți incendiu; 

18. Verificarea calității apei potabile; 

19. Efectuat lucrări de mentenanță și curătenie subsoluri blocuri – 98 scări; 

20. Efectuat lucrari de mentenanță școli, grădinițe – 3; 

21. Remediere defecțiuni instalații de apă și canalizare proprietăți private și instituții publice; 

22. Desfundat canalizare apă menajeră; 

23. Desfundat și decolmatat canalizare și rigole apă pluvială; 

24. Înlocuire pompe ape uzate – 6 buc.; 

25. Lucrări de vidanjare – rețea canalizare, stații pompare fose, etc.; 

26. Prestări servicii vidanjare pe baza de contract – 16; 

27. Verificări și lucrări de mentenanță stații pompare ape uzate; 

28. Spălare și igienizare stații pompare ape uzate; 

29. Confecționari și înlocuiri de capace la cămine de apă potabilă și ape uzate - 53 buc.; 

30. Întocmit,verificat și aprobat proiecte branșamente apă; 

31. Întocmit,verificat și aprobat fișe tehnice; 

32. Întocmit, verificat și aprobat avize proiecte; 

33. Implementare sistem SCADA stații pompare SP2 Racovița și SP Cimitir – Mioveni. 

 

Stația de Epurare a orașului Mioveni 
Stația de epurare este amplasată pe raza cartierului Colibași, la 300 de metri de drumul 

Pitești-Câmpulung, în bazinul hidrografic Râul Doamnei, care constituie emisarul. Stația funcționează 



din anul 1985 și a fost proiectată cu un debit maxim de epurat de 166 l/s cu un randament de 89% 

pentru CBO5 și 78% pentru suspensii. 

Creșterea populației și extinderea sistemului de canalizare în celelalte cartiere a necesitat modificarea 

capacității de epurare și implicit efectuarea unor lucrări de modernizare. Cerințele determinate de 

dezvoltarea socială și economică a orașului cât si cele legate de respectarea standardelor și normelor în 

privința epurării apelor uzate, au reprezentat o etapă importantă de modernizare. Realizarea investiției a 

contribuit implicit și la creșterea interesului investițional în zona, în special în domeniul serviciilor 

publice. 

Extinderea și retehnologizarea stației de epurare Mioveni a început în 2008 și a fost pusă în funcțiune 

în 2009. 

Noua Stație de Epurare este proiectată la un debit de 242l/s. 

Lucrări revizii/reparații: 

- Lucrări de reabilitare a tuturor tablourilor electrice precum și a siatemului de automatizare; 

- Lucrări de intervenție la echipamentele stației de epurare; 

- Lucrări de reabilitare a camerei centralei termice; 

Activitate specifică: 

- stația de epurare a funcționat la parametri optimi, rezultând o cantitate apreciabilă de nămol 

deshidratat, folosit pentru obținerea compostului prin tehnologia nou implementată GoreCover. 

- Laboratorul stației a monitorizat calitatea apei uzate pe fluxul de epurare și randamentul procesului 

tehnologic în toate etapele lui, precum și la evacuarea în emisar, în vederea încadrării efluentului 

rezultat în normele prevăzute de lege. 

- În cadrul laboratorului a fost, de asemenea, monitorizată calitatea apei din fluxul tehnologic al 

microstațiilor de epurare din oraș, precum și a societăților care deversează în rețeaua de canalizare a 

orașului Mioveni și din vidanje; 

- Pe bază de comandă (terți: persoane fizice, juridice) au fost efectuate încercări/analize; 

- Raportarea lunară către Apele Române și Mediu a buletinelor de analiză; 

- Monitorizarea celor 5 microstații de epurare din aria de operare (vidanjarea săptămânală de cârpe, 

cosirea perimetrului, verificarea și curățarea compartimentelor de aerare, s-au executat reviziile la 

pompele de refulare și la suflante); 

- Vidanjarea săptămânală la Stație de Epurare Făget. 

S.Ed.C. Mioveni aplică principiul “Poluatorul plătește”, un concept conform căruia poluatorul 

trebuie să plătească poluarea adusă mediului. Astfel, sunt percepute penalități pentru serviciile de 

canalizare-epurare agenților economici de pe raza orașului Mioveni care prin activitatea lor generează 

ape uzate ce s-au dovedit a fi poluante, depășind indicatorii stabiliți. 

 

Serviciul Resurse Umane 
Serviciul Resurse Umane funcționează în subordinea directă a Directorului General, are drept obiectiv 

principal gestiunea curentă a resurselor umane, și este compus din:  

BIROU RESURSE UMANE 

- Compartiment Resurse Umane; 

- Compartiment Arhivă. 

BIROU PROTECȚIA MUNCII, STATISTICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

- Compartiment SSM și PSI; 

- Compartiment informatică și infrastructură suport; 

DEZVOLTARE ACTIVITĂȚI EDUCATIVE, ȘCOLARE ȘI EXTRASCOLARE 

- Compartiment administrativ; 

- Birou activități conexe. 



În cursul anului 2018, Serviciul Resurse Umane a avut în componenţă 35 de posturi (30 posturi ocupate 

și 5 posturi vacante). 

Sinteza activității anului 2018: 

- evaluarea performantețor profesionale individuale ale salariaților; 

- selectarea salariaților ce vor efectua cursuri de perfecționare; 

- centralizarea planificărilor concediilor de odihnă pentru anul 2018, precum și redactarea adreselor 

informative pentru salariați, având în vedere programarea concediului de odihnă; 

- pregătirea și întocmirea regulamentului de formare profesională; 

- s-a supus aprobării în Ședinta AGA organigrama și statul de funcții; 

- s-a predat către INS situaţia statistica privind ,,Ancheta locurilor de muncă vacante în trimestrul …” 

– 1 LV/trimestru; 

- s-a finalizat proiectul de fuziune cu S.C. Construcții – Reparații Mioveni SRL și s-a efectuat 

transferul salariatilor; 

- s-au inițiat 775 de decizii; 

- s-au întocmit 75 de contracte individuale de muncă; 

- s-au redactat fișe de post; 

- s-au efectuat note de control pentru salariați; 

- s-au realizat rapoarte privind cercetările disciplinare avand în vedere abaterile salariaților; 

- s-au stabilit concursuri privind promovarea salariaților, dar și angajarea unor noi salariați pentru 

ocuparea posturilor vacante; 

- s-au majorat salariile, având în vedere creșterea salariului minim pe economie; 

- s-a negociat și redactat Contractul Colectiv de Muncă, precum și Regulamentul Intern; 

- au fost înregistrate/ completate foi colective de prezenţă;  

- au fost înregistrate cereri concediu de odihnă, concediu fără plată, recuperări, rechemări, etc; 

- s-au înregistrat concediile medicale; 

- s-au realizat fișe de lichidare pentru salariați, la încetarea contractului individual de muncă; 

- s-a completat Regulamentul de Organizare și Funcționare; 

- s-au întocmit proceduri operaționale specifice serviciului; 

- s-au eliberat adeverințe de vechime în muncă, adeverințe pentru întocmirea dosarului de pensionare, 

adeverințe salariat, ș.a; 

- s-a realizat Sistemul de Control Intern Managerial. 

O parte din activitățile enumerate mai sus, sunt înregistrate în Revisal (Registrul general de evidență a 

salariaților), dar și în programul Charisma HR. 

 

Serviciul de Iluminat Public 
Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public prevede că serviciul de iluminat public cuprinde 

iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi 

iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor. 

Obiectivul pentru anul 2018 a fost realizarea unui sitem de iluminat unitar și eficient, care să 

corespundă normativelor în vigoare, în paralel cu optimizarea consumului energetic pentru orașul 

Mioveni. 

Scopul sistemului de iluminat public al orașului Mioveni a fost acela de a satisface următoarele cerințe 

de utilitate publică: 

- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; 

- creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității, precum și a gradului 

de siguranță a circulației rutiere și pietonale; 



- punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și perisagistice ale orașului 

Mioveni, precum și marcarea evenimetelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase; 

Echipele SIP au avut în sarcină supravegherea rețelei de iluminat public, și au executat intervenții, 

lucrări operative, lucrări accidentale, revizii curente, revizii capitale. Intervențiile au vizat: liniile 

electrice de joasă tensiune, subterane sau supraterane, stâlpii de susținere a liniilor electrice și/sau a 

corpurilor de iluminat, posturi de transformare, cutii de distribuție, cutii de trecere supraterane, terane 

sau subterane, echipamente de comandă, automatizare și măsurare, corpuri de iluminat, console, 

accesorii. 

Operațiile de întreținere au cuprins: 

- lucrări operative constând într-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea 

permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea 

deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor; 

- revizii tehnice constând într-un ansamblu de operații și activități de mică amploare, executate 

periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având 

drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată; 

- reparații curente constând într-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, 

prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea 

tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate 

corespunzător; 

Lucrări operative: 

o intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat și accesorii; 

o manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de 

iluminat în vederea efecturăii unor lucrări; 

o manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente; 

o recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformiatate cu regulamentele în vigoare; 

o analiza stării tehnice a instalațiilor; 

o identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat; 

o supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie; 

o controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite: vânt puternic, ploi 

torențiale, viscol, formarea de chiciură; 

o acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimetelor festive, sau deosebite; 

o demontări de elemente ale sistemului de iluminat public; 

o intervenții ca urmare a unor sesizări, sau în caz de vandalizări. 

Revizii tehnice: 

o revizia aparatelor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță, etc), constând 

în: ștergerea aparatului de iluminat (reflectoare și structuri de protecție vizuală); înlocuirea siguranței 

sau a componentelor, dacă există o defecțiune; verificarea contactelor conductoarelor electrice la 

diferite conexiuni. 

o revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare; 

o revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public. 

La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public s-au executat mai multe 

operații: 

o verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine; 

o îndreptarea stâlpilor înclinați; 

o verificarea ancorelor și întinderea lor; 

o verificarea stării conductoarelor electrice; 

o refacerea legăturilor la izolatoare, sau a legăturilor fasciculelor torsadate, acolo unde a fost cazul; 



o îndreptarea, după caz, a consolelor; 

o verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte; 

o strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, după caz; 

o măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ; 

o verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la 

armătura stâlpului, legătura la priza de pământ, etc.). 

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare s-au efectuat 

următoarele operații: 

o înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare; 

o înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte; 

o înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție; 

o refacerea inscripționărilor, unde a fost cazul. 

Întreținerea aparatelor de iluminat a constat în: îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară 

a aparatului de iluminat; verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora; verficarea prinderilor 

mecanice ale aparatului de iluminat și remedierea acestora; verificarea unghiului de reglaj și 

remedierea acestuia; verificarea vizuală a intergității aparatului de iluminat.  

Înreținerea prelungirilor cu braț constă în: îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară a 

prelungurilor cu braț, verificarea legăturilor electrice, verificarea prinderilor mecanice și verficarea 

vizuală a integrității stratului de protecție anticorozivă, a geometriei prelungirilor de braț. 

Întreținerea stâlpilor a constat în: îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară; verificarea 

legăturilor electrice și remedierea acestora; verificarea prinderilor mecanice ale stâlpilor; verificarea 

verticalității; verificarea vizuală a integrității stratului anticoroziv și remedierea eventualelor 

neconformități. 

Întreținerea cablurilor a constat în: verificarea rezistenței la izolație; verificarea capetelor terminale, a 

legăturilor electrice și remedierea eventualelor defecțiuni; verificarea prinderilor sistemelor de întindere 

și ale sistemelor de susținere pentru cablurile aeriene; verificarea vizuală a cablurilor aeriene. 

Întreținerea cutiilor a constat în verificarea conformității schemelor electrice cu starea de fapt; 

verificarea capetelor terminale, a legăturilor electrice; verificarea pinderilor mecanice; verificarea 

vizuală a integrității stratului de protectie anticoroziv; verificarea realizării conexiunilor la 

împământare, și remedierea eventualelor defecțiuni.  

De asemenea, s-au făcut intervenții și reparații la microstațiile de epurare din orașul Mioveni și în 

celelalte localități în care societatea este operator al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

În afara lucrărilor operative, accidentale, rezivii tehnice, revizii curente sau revizii capitale, Serviciul de 

Iluminat Public a executat în anul 2018 un număr de 114 lucrări în orașul Mioveni, și un număr de 67 

de lucrări pe servicii proprii (rețele apă, spații verzi, baze sportive, adăpost câini, restaurant, atelier 

canal, service auto, zona de picnic Făget), pentru care s-au întocmit situații de lucrări. 

 

Birou Contractare Clienți 
- Contorizare Individuală: S-a continuat operațiunea de contorizare individuală, numărul de 

abonați crescând simțitor. În prezent, 5.851 de abonați din totalul de 10.123 apartamente au încheiat cu 

noi contracte individuale.  

 

- Contracte furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată, după caz, astfel: 
FIRME  CASE 

MIOVENI 

FAGET COLIBASI RACOVITA CLUCEREASA Prestari Servicii  

TG 2018 TG 2018 TG 2018 TG 2018 TG 2018 TG 2018 Mentenanta Curatenie scara 

TG 2018 TG 2018 

521 53 700 53 292 14 732 34 568 14 122 4 1209 368 808 291 



TOTAL încheiate pe anul 2018 = 831 contracte apă rece/canal/mentenanță/curățenie scară 

 

- Contracte furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată, după caz, astfel: 
CONTES

TI 

DAVIDES

TI 

VOROVENI VULTUR

ESTI 2 

VULTURE

STI 1 

BARZESTI TITESTI HARTIES

TI 

BAJESTI 

TG 2018 TG 2018 TG 2018 TG 201

8 

TG. 2018 TG 2018 TG 2018 TG 2018 TG 2018 

368 7 315 8 210 10 357 9 238 6 164 6 1333 49 565 28 303 8 

TOTAL GENERAL contracte încheiate pe zone limitrofe anul 2018 = 131 contracte apă 

rece/canal; 

 

- Contracte furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată, astfel: 

 

 

 

TOTAL contracte încheiate pe anul 2018 = 535 

Număr TOTAL contracte încheiate pentru serviciul de colectare moloz: 12 

TOTAL GENERAL CONTRACTE încheiate în anul 2018: 1509 contracte. 

 

TOTAL GENERAL CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN CURSUL ANULUI 2017: 2876 

CONTRACTE . 

- Au fost emise un număr de 285 notificări prelungire/încheiere contracte furnizare apă rece și 

preluare apă menajeră uzată, prelungire contracte mentenanță, prelungire contracte prestări servicii 

curățenie scară, prezentare documente necesare finalizarii contractelor; 

- Peste 250 acte adiționale de modificare date de identificare client, modificare serie apometru, 

modificare modalitate de facturare (trecere de la paușal la citire); 

- Au fost declarati un număr de 1509 clienți: CNP, NUME ȘI PRENUME, ADRESĂ, PUNCT 

CONSUM, SERIE APOMETRU, INDEX PORNIRE, NUMĂR SIGILIU, NUME SOCIETATE, COD 

FISCAL, JO3, ADRESA SEDIU, PUNCT CONSUM, DUPĂ CAZ, NUMĂR CONTRACT, DATA 

îNCHEIERE CONTRACT, ETC ; 

- Inventarierea și arhivarea contractelor reziliate și declarate “INACTIV” în programul Billing în 

intervalul 2017 - 2018 astfel: 

o Societăți Comerciale:  35 

o Asociații:   2 

o Budeasa:    24 

o Blocuri:    150 

o Colibași:    18 

o Clucereasa:    3 

o Făget:    3 

o Racovița:    7 

o Mioveni:    11 

o Hârtiești:    12 

o Vulturești 2:   3 

o Bârzești:    - 

o Davidești:    2 

o Conșeti:    1 

o Voroveni:    - 

o Băjești:    5 

o Țițești:    22 

o Valea Danului:   148 

o TOTAL:    456  

 

 

Observație : Menționăm că numărul contractelor încheiate în anul 2017 este vădit mai mare față de 

2018, întrucât în anul 2017 a fost preluată zona Budeasa – ceea ce a dus la încheierea unui număr de 

1369 contracte furnizare apă rece / canal – și totodată, au fost actualizate contractele pe zonele 

Davidești, Contești, Voroveni – un număr de 847 contracte. 

 

MIOVENI BLOC BUDEASA 

T.G. 2018 T.G. 2018 

6282 470 1409 65 



Birou Urmărire șu Recuperare Creanțe 
- s-au acționat în judecată 22 de persoane fizice sau juridice; 

- s-au emis și distribuit 3226 somații automate/manual către clienții societății; 

- s-au distribuit și încasat (parțial) un număr de 144.362 de facturi pentru clienții persoane fizice și 

juridice din orașul Mioveni și zonele limitrofe în care S.Ed.C. Mioveni este operator al serviciului de 

apă și de canalizare: Țițești, Davidești, Vulturești, Hârtiești, Budeasa, Bălilești, Nucșoara și Valea 

Danului. 

- lunar s-a realizat operațiunea de citire și înregistrare a indexului afișat pe contorii de apă rece 

montați la casele particulare și la societățile comerciale (care nu au contori cu citire de la distanță), în 

vederea facturării consumului. Iată o situație a citirilor: Băjești: 301 contori; Bîrzești: 164 contori; 

Budeasa: 1407 contori; Clucereasa: 24 contori; Colibași: 2 contori; Conțești: 355 contori; Davidești: 

310 contori; Hîrtiești: 565 contori; Mioveni case particulare: 149 contori, Mioveni firme: 385 contori, 

Racovița: 58 contori; Valea Danului: 137 contori; Țițești: 1314 contori; Voroveni: 210 contori; 

Vulturești: 595 contori. 

 

 

Serviciul Achiziții Publice 
Activitatea Serviciului Achiziții Publice se desfășoară în domeniul organizării și desfășurarii 

procedurilor de achiziții publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii și de lucrări. 

Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după pargurgerea cărora se obține 

produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract 

de achiziție publică, sau a unei comenzi în SEAP. 

Astfel, în cadrul Serviciului se întocmeste documentația necesară demarării și desfășurării procedurilor 

de achiziții pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat. 

În cadrul Serviciului sunt îndeplinite atribuții după cum urmează: 

- asigură relaționarea internă cu șefii ierarhici și/sau celelalte compartimente din cadrul instituției și 

relaționarea externa cu autoritati, instituții publice și private, în domeniul de activitate; 

- se elaborează și se modifică/completează după caz, pe baza necesităților transmise de celelalte 

compartimente, Programul anual de achizitii în baza propunerilor compartimentelor ca instrument 

managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție; 

- se întocmeste Strategia anuală de achiziții publice; 

- se asigură organizarea procedurilor și publicitatea acestora în conformitate cu prevederile legale; 

- se transmit spre validare documentațiile de atribuire, se redactează anunțurile/invitațiile de 

participare și lanseaza procedurile de achiziții publice în SEAP; 

- Se asigură organizarea procedurilor şi publicitatea acestora în conformitate cu 

prevederile legale; 

- întocmeşte Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care 

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; 

- întocmeşte referatul şi dispoziţia pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de 

negociere; 

- se întocmesc referate pentru numirea Comisiilor de evaluare şi a experţilor cooptaţi, 

după caz; 

- asigura întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfăsurarea procedurilor de achiziții , 

inclusiv Caietul de sarcini și întocmeste dosarul achiziției publice; 



- asigură desfășurarea procedurilor de achiziție (întocmeste procesele verbale de deschidere, de 

negociere, intermediare de evaluare, rapoarte de atribuire/anulare, comunicarea rezultatelor 

procedurilor); 

- asigură gestionarea procedurilor de achiziție prin licitație electronică în SEAP; 

- participă ca membrii în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziții publice; 

- încheie finalizarea procedurilor prin încheierea contractelor; 

- transmite contractul de achiziție semnat, împreună cu anexele acestuia către compartimentele de 

specialitate și îl predă contractantului; 

- transmite către ANRMAP notificare privind contractul de achiziție publică încheiat; 

- asigură corespondenţa, în cazul contestaţiilor, cu Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor – Bucureşti; 

Activitatea Serviciului în anul 2018: 

- Au fost emise și transmise către beneficiari un număr de 444 de avize pentru constructii, gaze, 

energie electrică, apă canal și patrimoniu primarie; 

- Au fost întocmite un număr de 202 documentații tehnice pentru branșamente apă și racorduri de 

canalizare menejeră, după cum urmează: 

- Comune limitrofe – 75 pentru branșamente de apă și 47 pentru racorduri canalizare; 

- Oraș Mioveni – 40 pentru branșamente apă și 68 pentru racorduri canalizare; 

- Au fost efectuate un număr de 2 600 achiziții directe prin SEAP la o valoare totală de 961.800 

lei; 

- Au fost vândute lucrari în SEAP, în valoare de 725.000 lei; 

- S-au încheiat un număr de: 

- 94 contracte de servicii oferite/primite de societatea noastră; 

- 16 contractede lucrari executate de /pentru societatea noastră; 

- Au fost semnate 40 acte adiționale la contractele în vigoare; 

- Au fost transmise oferte către terți. 

 

Îndeplinire Obiective Majore Pentru Anul 2018 

 Obiectiv Grad de realizare 

1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale 80% 

2. Organizarea procedurilor de achiziţii publice Nu a fost cazul 

3. Plan de achiziții 90% 

 

Obiective majore pe anul 2018 

1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale 

2. Reducerea timpilor pentru întocmirea şi aprobarea actelor necesare lansării procedurilor de achiziţii 

publice 

3. O selectie si negociere mai riguroasa a furnizorilor, respective a preturilor de achizitie; 

4. Utilizarea in procedurile de achiziţii publice numai a factorilor de evaluare obiectivi cuantificabili; 

5. O strânsă colaborare intre membrii comisiilor de evaluare şi respectiv cu experţii cooptaţi, astfel 

încât deciziile luate în cadrul comisiilor de evaluare să fie cele mai corecte şi care pot conduce la 

evitarea contestaţiilor, contestaţii care duc la întârzierea încheierii şi respectiv a executării contractelor 

/proiectelor în cauz; 

6. Utilizarea mijloacelor electronice pentru achizitii directe si aplicarea procedurilor de atribuire; 

7. Mai multe contracte de prestari servicii.  

 



Direcția Patrimoniu Construcții Civile 
Formația CONSTRUCȚII CIVILE - în cadrul acestei formații se execută lucrări de construcții 

clădiri, amenajare parcări, montare și vopsire borduri, amenajare și întretinere trotuare și alei de 

blocuri, amenajare cămine, amenajări interioare/exterioare persoane fizice și juridice.  

Lucrări efectuate în anul 2018: 

- Balastare străzi        1666 mc 
- Plombare gropi        699 mp 
- Colmatări fisuri        2056 ml 
- Vopsit borduri        1442 ml 
- Reparații bazin agrement Bemo     3354 mp 
- Înlocuit borduri mari       484 ml 
- Înlocuit borduri mici       515 ml 
- Reparații îmbrăcăminte asfaltică     1428mp 
- Recondiționare monumente ale eroilor    63mp 
- Înlocuit capace cămine       12 buc 
- Înlocuit plăci prefabricate de beton la rigole pluviale  541 buc 
- Reparații pavaje        91 mp 
- Reparații interioare sediu ambulanță,  

 bazin de înnot didactic, creșe,  

 cantina socială, Cula Racovița,  

 stadion orășenesc       5394 mp 

 

Formația CONFECȚII METALICE - în cadrul acestei formații se execută lucrări de confecție 

metalică (împrejmuiri metalice, porți metalice, balustrade, estacade, grilaje). 

Lucrari efectuate în anul 2018: 

- Marcaje rutiere        2025 mp 

- Confecții balustrăzi metalice      405 ml 

- Confecționat gard de protecție mobil pentru Poliția Locală  30 buc. 

- Reparație gard protecție Poliția Locală     47 buc. 

- Confecționat tribună metalică stadion Făget    65 t. 

- Confecții rafturi S.C. Servicii Edilitare     43 buc. 

- Confecționat gard ornamental      55 buc. 

- Montat limitatoare de viteză      73 buc. 

 

Serviciul ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE PATRIMONIU 

În cursul anului 2018 au fost realizate o serie de lucrări de întreținere și reparații la obiectivele 

administrate de unitatea noastră 

a. BAZA DE AGREMENT BEMO: lucrări de reparații (curățare vopsea veche, reparații, aplicare 

strat de vopsea), montarea unui sistem de supraveghere video, amenajare și întreținere spațiu verde, 

dotare cu căsuțe. 

b. PARCARE SUPRAETAJATĂ din zona Pieței Dacia: montarea de plăcute și numerotarea 

locurilor de parcare, s-au aplicat marcaje și semne de circulație necesare. Au fost întocmite 209 

contracte de închiriere din care: pe 12 luni = 157 contracte; pe 6 luni = 18 contracte; pe 3 luni = 23 

contracte; pe 1 lună = 11 contracte și s-a încasat suma de 81.458 lei, din care 15.061 lei la parter. 

c. BAZINUL de ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT 

Copii înscriși la cursuri de initiere/perfectionare înot: 



Intstructor Viorel  

Ciobanu 

Bărbuceanu 

Alexandra 

Grigore 

George 

Covalcescu 

Ștefan 

Total copii/săptămână 

Număr 

cursanți 

22 20 75 65 182 

- Numărul total de dosare înscrise în perioada 2013 – 2018 este de: 2920. 

- Numărul de dosare înscrise pe anul 2018 este de: 343. 

În perioada 22.01.2018 - 30.04.2018, la Bazinul Înot s-au desfășurat cursurile gratuite pentru copiii 

de la Școlile din Mioveni (clasele V, VI - 158 copii), conform parteneriatului încheiat între Primăria 

orașului Mioveni și SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL. 

De asemenea, un număr de 150 de sportivi ai secțiilor Cluburilor C.S. 2012 și C.S Mioveni efectuează 

aici pregătire fizică necesară, după un program bine stabilit, în colaborare cu antrenorii fiecărei secții în 

parte . 

În fiecare lună avem aproximativ 30 intrari Benefit 7, persoane care intră pe baza unui card numit ”7 

Card”, oferit de compania Benefit 7 SA. Acestă companie oferă posibilitatea de a utiliza un singur 

card de acces, pentru mai multe activități sportive, chiar și în mai multe orașe. 

Lucrări de reparație și întreținere: 

- lucrări de reparații și vopsire la acoperișul imobilului, cabinetul medical, tavanul din holul principal; 

lipit linoleum vestiare baieți și fete; reparații la vestiare și plăcile din tavan deteriorate, înlocuire 

uscătoare de păr defecte (2 buc), desfundare canalizare, verificare instalații sanitare, reparare cot bazin 

compensare, schimarea butoanelor de pornire ON/OFF pentru pompele de recirculare a apei din bazin; 

schimbarea rulmenților pompelor 1, 2 și 3 de recirculare a apei din bazin, înlocuirea pompei pH și a 

pompei floculare. 

 

Serviciul Salubritate 

Salubritate Căi Publice 
Activitatea acestui sector s-a desfășurat pe o suprafață formată din:  

- Străzi: 127.604 mp; 

- Trotuare: 54.415 mp; 

- Parcări: 142.907 mp. 

Lucrările specifice au constat în: măturat și adunat manual gunoiul menajer, golit și curățat manual 

coșurile stradale, măturat și încărcat manual gunoiul menajer de la punctele de colectare, încărcat 

manual în remorca tratctorului gunoi solid (moloz) - la cererea cetățenilor din orașul Mioveni (contra 

cost).  

Săptămânal, în toate cartierele orașului, s-au desfășurat activități de salubrizare a străzilor și trotuarelor 

și lucrări de decolmatare a rigolelor pluviale.  

Trimestrial au fost efectuate lucrări de curățare manuală a acostamentelor, a albiilor râurilor precum și 

în alte zone în care gunoiul menajer este aruncat necontrolat.  

Au fost executate lucrări specifice fiecărui anotimp:  

- Primăvara: lucrări de văruirea a pomilor de pe raza orașului Mioveni;  

- Vara: lucrări de spălare a stăzilor, trotuarelor și a punctelor de colectare în vederea îndepartării 

mirosului provenit de la gunoiul menajer; - 

- Toamna: adunarea frunzelor de pe străzi și trouare și depozitarea acestora în vederea obținerii de 

compost;  

- Iarna: lucrări de deszăpezire: îndepartarea manuală a zapezii de pe căiile de acces (trotuare); 

împrăștierea manuală a materialelor antiderapante (sare, nisip, clorura de calciu); îndepărtarea 



manuală a gheții cu strat gros prin spargere cu spatula; încărcarea manuală a zăpezii și a gheții în 

remorca tractorului în vederea transportului în zonele autorizate.  

În baza contractelor încheiate cu diverse asociații de proprietari s-au executat săptămânal lucrări de 

măturare și spălare la 75 de scări de bloc.  

Activitatea sectorului este asigurată cu un număr de 37 muncitori repartizați în 3 echipe, coordonate de 

3 șefi de formație, care întocmesc zilnic raportul de lucrări care confirmă activitatea fiecărui muncitor.  

 

Sector Spații Verzi 
Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, serviciu de administrare a spațiilor verzi din orașul 

Mioveni, înființat și organizat de autoritatea administrației publice locale pentru satisfacerea nevoilor 

populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici de pe raza orașului Mioveni.  

Obiectul de activitate al serviciului este întreținerea spațiilor verzi din orașul Mioveni, în suprafață de 

235.851 mp.  
Sectorul Spații Verzi a produs pe parcursul acestui an, în solarul propriu, peste 4.000 de Tagetes Patula.  

La acestea se adaugă peste 3.500 butași de trandafiri, 300 de flori (mușcate) achiziționate de la 

producători.  

Lucrări specifice: 

- 350 de arbori plantați în zonele verzi din oraș;  

- 3500 arbuști plantați (arbuști foioși și rășinoși, gard viu);  

- 5.000 mp de sol curățat și pregătit pentru plantarea a 3.500 butași de trandafiri;  

- 5.000 buc. flori anuale plantate în parcuri și alte zone verzi amenajate;  

- Lucrări de suprainsamantare pe o suprafață de 10000 mp, folosindu-se 500 kg de gazon; 

- Lucrări de cosit mecanic iarbă pe o suprafață totală de aprox. 350.000 mp în parcuri, scuaruri, 

aliniamente stradale și între blocuri.  

- Lucrări de tuns ornamental a gardurilor vii esență moale și tare în aliniamente în suprafață totală 

de 50.000 mp;  

- Lucrări de corecție arbori;  

- Măturarea manuală a aleilor în parcuri pe o suprafață de 10000 mp;  

- Lucrări de curățenie, întreținere, golire coșuri de gunoi în parcuri; 

- Lucrări de văruire a 4.430 mp;  

- Lucrări de decolmatare a 3.000 ml rigole și șanțuri de scurgere pluvială;  

- Lucrări de întreținere a culturilor: plivit și săpălugit flori (15.000 mp); plivit gard viu (6.000 

mp), combatere dăunători la arbori și trandafiri (10.000 buc); combatere dăunători din peluzele 

de flori (1.474 mp); ierbicidare 50.000 mp.  

- Lucrări de îndepărtare a zăpezii, combaterea poleiului și a straturilor de gheață de pe strazile și 

trotuarele din oraș, precum și în unitățile de învățământ.  

În baza cererilor asociațiilor de proprietari, aprobate de Primăria orașului Mioveni, au fost livrate 

următoarele: 100 buc. arbori, 200 buc. arbuști, 360 buc. butași trandafiri. 

 

Ecarisaj - Adăpostul public pentru câini fără stăpân 
Animalele fără stăpân sunt cazate şi separate în funcţie de starea de sănătate, vârstă, sex şi gradul de 

agresivitate. Modernul adăpost dispune de toate dotările necesare, fiind clădit şi amenajat în 

concordanţă cu normele europene în privinţa drepturilor animalelor. Altfel spus, are săli de operaţii, de 

sterilizare şi pentru consultaţii, camere pentru medicamente şi de recuperare, cabinet medical şi 

magazie pentru depozitarea hranei uscate. Sub supravegherea unei echipe conduse de un medic 

veterinar aici se fac deparazitări, vaccinări, sterilizări şi microcipări. 



Capacitatea totală de cazare în adăpost: 400 locuri; 

Pentru adopția la distanță au fost alocate un nr. de 20 de locuri; 

Personalul care deservește activitatea în cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Mioveni, 

are următoare structură: 

- Personal pentru transport: 1 șofer pentru mijlocul de transport; 

- Personal pentru capturare: 2 prinzători de câini; 

- Personalul care deservește activitatea din adăpost: 1 medic veterinar (cu contract de prestări 

servicii); 1 șef formație; 1 tehnician veterinar; 3 îngrijitori; 2 muncitori necalificați și 2 paznici care 

asigură permanenta supraveghere a câinilor cazați în adpost. 

Mijloc de transport animale: AG 87 SED, autorizat de către DSV SA Argeș, cu suprafață utilă de 3mp, 

cu o capacitate de transport (conform categoriei de greutate) aprox. 4 câini de talie mare și 6 – 8 câini 

de talie mică; 

Situația privind numărul de câini fără stăpân capturați în anul 2018, se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Luna 

(2018) 

Număr câini capturați Alte date: 

câini capturați în anul 2018  

= 376 capete (din care 245 capete din Mioveni 

și 131 capete din alte localități) 

câini revendicați în anul 2018  

= 6 capete 

câini adoptați în anul 2018  

= 172 capete 

câini sterilizați în anul 2018  

= 257 capete  

câini returnați în teritoriu în anul 2018  

= 30 capete 

caini decedați în anul 2018 

 = 170 capete 

TOTAL câini în adăpost la 31.12.2018  

= 392 capete 

TOTAL 

Mioveni + 

alte loc. 

Din care din 

Mioveni 

1. Ianuarie 7 7 

2. Februarie 21 11 

3. Martie 38 28 

4. Aprilie 44 13 

5. Mai 29 18 

6. Iunie 29 29 

7. Iulie 52 27 

8. August 48 43 

9. Septembrie 42 35 

10. Octombrie 29 16 

11. Noiembrie 27 8 

12. Decembrie 10 10 

13. TOTAL 376 245 

 

 

Compartiment Coloană Auto 
Parcul auto al societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni este format din aproximativ 90 

de autovehicule, 33 dintre acestea fiind provenite din fuziunea cu SC Construcții Reparații Mioveni 

SRL, din luna martie 2017. 

Printre activitățile executate pe parcursul anului, amintim: activități de transport persoane, închirieri 

utilaje și autovehicule, reparații executate în regie proprie și deservirea sectoarelor de activitate ale 

societății: spații verzi, salubritate – măturat mecanic 350 de ore, iluminat public, rețele apă și 

canalizare, stație epurare, ecarisaj, baze sportive, restaurant și catering, deszăpezire, patrimoniu 

construcții, baze de agrement. 

În anul 2018, parcul auto a fost mărit prin aciziționarea unui autocar SETRA, 24 + 2 locuri pentru 

efectuarea de curse în trafic intern, cât și în trafic international, a unui microbuz MERCEDES 22 + 2 

locuri precum și a două autoutilitare Renault Trafic de 5 și 6 locuri. 

 



Service Auto și Stație ITP 
În luna noiembrie 2017, Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL și-a mărut paleta de servicii 

oferite către populație și a deschis în DN 73D, punctul “Pod Colibași peste râul Doamnei”, cartier 

Colibași, o stație ITP, iar în luna mai 2018 și un service auto multimarcă, autorizat RAR, cu 

echipamente de diagnosticare de ultimă generație. Iată cum arată activitatea noului serviciu în primul 

an: 

 

Nr. 

crt. 
Luna 

ITP SERVICE Verificări TLV 

SEdC Terți Total SEdC Terți Total Total 

1.  Ianuarie 6 buc 48  buc 54 buc  - -  -  - 

2.  Februarie 5 buc 73 buc 78 buc  - -  -  1buc 

3.  Martie 7 buc 101buc  108 buc  - -  -  3 buc 

4.  Aprilie 2 buc  121buc 123 buc  -  - -  3 buc 

5.  Mai 7 buc 116 buc 123 buc  3 buc 2 buc 5 buc 5 buc 

6.  Iunie 4 buc 94 buc 98 buc  6 buc 14 buc  20 buc 4 buc 

7.  Iulie 2 buc 144 buc 146 buc  7 buc 41 buc  47 buc  4 buc 

8.  August 4 buc 196 buc  200 buc  5 buc 33 buc  38 buc  4 buc 

9.  Septembrie 3 buc 136  buc 139 buc  9 buc  15 buc  24 buc  - 

10.  Octombrie 10 buc 136 buc  146 buc  6 buc 24 buc  30 buc  5 buc 

11.  Noiembrie 5 buc 105 buc  110 buc 13 buc 21 buc  44 buc  2 buc 

12.  Decembrie 5 buc 91 buc 96 buc 4 buc 13 buc 17 buc 6 buc 

 

 

Dispecerat 
La dispeceratul non-stop au fost înregistrare un număr de 2135 sesizări și reclamații, după cum 

urmează: 

- SIP:      370 sesizări 

- Canalizare:     892 sesizări 

- Rețele apă Mioveni:    341 sesizări 

- Rețele apă comune terțe:   232 sesizări 

- Ecarisaj:     64 sesizări 

- Salubritate:     55 sesizări 

- Spații verzi:     28 sesizări 

Diverse sesizări ce au fost direcționate către instituțiile abilitate: 153 sesizări 

 

Mioveni City App 
O altă modalitate foarte utilă de a sesiza diferite probleme din oraș este Mioveni City App. Aplicația 

oferă posibilitatea de a raporta ușor și eficient problemele orașului către autoritățile locale. Folosind 

modulul de ”Raportări incidente” orice cetățean din Mioveni poate semnala în mod direct Primăriei, 

implicit nouă, probleme ce țin de domeniul public, trafic, transport în comun și multe altele.  

Partea de incidente a căror rezolvare intră în aria noastră de competență, a fost gestionată prin 

intermediul Biroului Relații Publice și Comunicare, iar situația se prezintă astfel: 

- Număr sesizări/raportări totale în aplicație: 161 (martie - decembrie); 

- Număr sesizări direcționate spre soluționare către serviciile/departamentele societății noastre: 119; 

- Număr sesizări nesoluționate până în momentul de față: 3 (se vor soluționa în viitor); 

- Număr sesizări soluționate prin intervenție sau închise din alte motive: 116. 



 

Restaurant Club Mioveni 
Restaurant Club Mioveni, situat în strada Pieței, etaj II, are ca obiect de activitate alimentația publică. 

În cursul anului 2018 unitatea a realizat obiectivele de dezvoltare și modernizare a restaurantului 

privind investițiile aprobate.  

Măsurile și deciziile luate au vizat toate activitățiile desfășurate în unitate, respectiv activitatea de 

alimentație publică, investițională și de reparații, resurse umane, activitatea economică financiară. 

Activitatea economico – financiară ( Venituri încasate) 

În ceea ce priveste anul 2018, veniturile încasate se prezintă după cum urmează: 

Nr crt Luna Venituri încasate 

1 IANUARIE 185.261 

2 FEBRUARIE 183.976 

3 MARTIE 176.345 

4 APRILIE 181.655 

5 MAI 188.630 

6 IUNIE 187.728 

7 IULIE 213.884 

8 AUGUST 200.017 

9 SEPTEMBRIE 196.794 

10 OCTOMBRIE 224.043 

11 NOIEMBRIE 145.823 

12 DECEMBRIE 182.473 

 TOTAL 2.266.629 lei 

 

Referitor la structura veniturilor totale pe perioada respectivă se prezintă astfel: 

- Venituri din mese organizate (nunți, botezuri etc.)    50% 

- Venituri comercializare produse bar     10%  

- Venituri comercializare produse bucătărie    40%  

În ceea ce privește cheltuielile ponderea este dată de cheltuielile cu mărfurile în proporție de 45% din 

valoarea încasată, urmate de cheltuieli cu personalul și cele de natură materială (obiecte de inventar, 

utilități, materiale consumabile). 

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor curente de exploatare acestea s-au realizat în principal prin:  

- Monitorizarea aparatelor de măsură și control pentru gaze, apă, curent. 

- Reducerea consumului de energie electrică prin folosirea instalațiilor și agregatelor frigorifice la 

capacitatea de depozitare maximă și scoaterea din folosință a celor excedentare, precum și folosirea 

aparatelor de aer condiționat numai în perioada sezonului cald și în funcție de gradul de ocupare și 

durata evenimentului. 

- Reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile prin lansarea comenzilor pentru aprovizionare în 

functie de numărul de persoane / eveniment. 

- Aprovizionarea cu materiale și marfuri la prețuri cât mai mici pe baza studiului de marketing al 

pieței, prin crearea unei liste cu furnizori selectați având drept criterii calitate – preț.  

- Reducerea stocurilor cu marfă din gestiunile bucătărie și bar și eliminarea aprovizionării cu produse 

greu vandabile. 

Cu privire la investiții, dotări cu obiecte de inventar și obiecte de reparații. 

- Achizitionarea unui nou mobilier pentru bar; 

- Achiziționarea de utilaje (frigider profesional,mixer paletar, etc); 



- Completarea cu obiecte de inventar (pahare, farfurii, etc); 

- Achizitionarea de piese schimb pentru robotul de curatat cartofi. 

Cu privire la personal – slarizare 

La data de 31.12.2018 Restaurant Club Mioveni are un număr de 20 angajați după cum urmează: 

- 12 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 

- 8 angajați cu contract de muncă cu perioadă determinată. 

Cu privire la sistemul integral al calității și siguranței alimentelor  
În luna februarie 2018 s-a efectuat o verificare a unității de catre Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

siguranța alimentelor cu număr de înregistrare 4335/ 22.02.2018 și s-a constatat buna funcționare a 

sistemului și respectarea tuturor cerințelor standardelor.  

 

Relații Publice și Comunicare 
În anul 2018, Biroul Relații Publice și Comunicare a emis informări zilnice ce au vizat activitatea 

societății, subiecte de interes pentru presă și pentru beneficiarii serviciilor noastre. 

Au fost continuate cele 3 campanii de responsabilitate socială: Campania “Ulei uzat? Hai cu el la 

colectat”, “Canalizarea nu este coș de gunoi” și “STOP risipei de apă”, si “Adăpostul nu e acasă – 

Adoptă un câine!” acțiuni ce s-au concretizat prin elaborarea unor materiale informative ce au fost 

distribuite pe toate canalele media, precum și prin susținerea unor lecții pe aceste teme la școlile și 

liceele din oraș. 

Biroul Relații Publice și Comunicare a realizat și coordonat campaniile de promovare a imaginii firmei. 

În acest sens, au fost date publicității materiale însoțite de machete de promovare elaborate în cadrul 

BRPC pentru fiecare dintre serviciile oferite de către societate: apă canal, salubritate, spații verzi, 

transport-auto, iluminat public, ecarisaj, baze de agrement.  

Au fost editate și tipărite următoarele materiale de promovare: broșură ce cuprinde oferta de servicii și 

mape personalizate, flyer campanie “Ulei uzat? Hai cu el la colectat”, flyer promovare servicii Stație 

ITP, odorizant promovare Stație ITP, flyer promovare Bazin de Înot Mioveni. 

Au fost elaborate și transmise, în termenul legal, adrese/răspunsuri pentru diferite sesizări/ cereri ale 

cetățenilor, precum și informări/solicitări către diferite primării din comunele în care societatea noastră 

este operator al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. 

Asistentul PR este responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public, conform Legii 544/2001, 

în acest sens fiind elaborat Buletinul Informativ pentru anul 2017, în vederea publicării pe 

website-ul societății, împreună cu documentele de interes public ce trebuie publicate din oficiu. 

o Numărul total de solicitări înregistrate în 2018: 7 

o Numărul total de solicitări redirecționate spre soluționare către alte instituții: 1 

o Numărul de solicitări înregistrate respinse, din motivul: 0 

- Informații exceptate: 0 

- Informații inexistente: 0 

- Fără motiv: 0 

- Alte motivații (care): 0 

o Reclamații administrative și plângeri în instanță: 0 

o Costurile totale de funcționare ale compartimentului/persoanelor însărcinate cu informarea și 

relațiile publice (consumabile) în anul 2018: 0 lei 

o Suma încasată în anul 2018 de către societate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes 

public furnizate: 0 lei. 

În aplicabilitatea standardului SR EN ISO 9001: 2015, în perioada 01.10 – 15.12.2018, Biroul Relații 

Publice și Comunicare a elaborat și distribuit cu ajutorul agenților din teren Chestionarul pentru 

evaluarea gradului de satisfacție a clienților societății, în orașul Mioveni precum și în celelalte 



localități în care furnizăm servicii de alimentare cu apă și de canalizare, activitate în urma căreia a fost 

întocmit un raport, mai apoi transmis tuturor direcțiilor și compartimentelor societății în vederea 

elaborării unui plan de îmbunătățire a activității. 

 

Stadiul Proiectului Pilot Gore Cover 
Conform O.M. 344/2004, eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din tratarea apelor uzate 

(nămolurile rezultate din stația de epurare), aduce în prim plan necesitatea unei tehnologii care poate să 

elimine 99% din acest deșeu periculos. 

Tehnologia a apărut și începând cu anul 2016 a fost implemetată în orașul Mioveni. Cu ajutorul 

tehnologiei ,,Gore-Cover” transformăm nămolul deshidratat într-un produs stabil fizico-chimic cât și 

biologic, cu rol de fertilizant pentru aplicarea lui în agricultură, în prezent proiectul fiind unul 

experimental ce se derulează în cadrul stației de epurare Mioveni. 

Scopul compostării materiilor prime organice este de a le transforma într-un material bogat în 

humus, printr-un proces gestionat biologic, potrivit pentru multe aplicații utile în agricultură, amenajări 

și grădinărit privat. Compostul este un furnizor de materie organică humificată (humus și argilă 

complexă) și substanțe nutritive ce servește ca un ameliorator organic din sol și drept constituent în 

medii de cultură și alte amestecuri. 

În anul 2018, a fost finalizat Lot4 și am continuat cu Lot5 și Lot6. Totodată, a fost demarat un proiect 

numit ,,Testarea valorii agronomice a compostului obținut din nămolul de epurare” ce se desfășoară 

pe o perioadă de trei ani, cu trei culturi diferite: porumb în 2018, grâu în 2019 și cultură de mazăre 

2020, proiect ce se desfășoară în colaborare cu Asociația ,,Pentru o apă curată” dar și cu îndrumarea 

unor specialiști din cadrul Institutului Agricol Albota. 

 

RAPORTAREA CHELTUIELILOR, defalcate pe programe 
 

Indicatori Nr. rd. Valoarea realizată la 

trim. IV/2018 

I. VENITURI TOTALE  
(rd. 01 = rd. 02 + rd. 05 + rd.06) 

01 31.731.378 

1. Venituri totale din exploatare, din care 02 31.706.761 

a) Subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 03  

b) Transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 04  

2. Venituri financiare 05 24.617 

3. Venituri extraordinare 06  

II. CHELTUIELI TOTALE  
(rd. 07 = rd 08 + rd. 20 + rd. 21) 

07 31.342.611 

1. Cheltuieli de exploatare  

(rd. 08 = rd. 09 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 19) 

08 31.337.045 

a. Cheltuieli cu bunuri și servicii 09 12.862.101 

b. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 317.923 

c. Cheltuieli cu personalul  

(rd.11 = rd 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) 

11 15.832.594 

c.0. cheltuieli de natură salarială 12 15.217.514 

c.1. cheltuieli cu salariile 13 13.686.893 

c.2. bonusuri 14 1.530.621 

c.3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 15  



- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor 

de personal 

16  

c.4. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor 

organe de conducere și control, comisii, comitete 

17 109.182 

c.5. cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 505.898 

d.  Alte cheltuieli de exploatare 19 2.324.427 

2. Cheltuieli financiare 20 5.566 

3. Cheltuieli extraordinare 21  

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 388.767 

IV. IMPOZIT PE PROFIT 23 144.659 

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE VENIT 

24 244.108 

 

 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ,  

cu prezentarea gradului de realizare a acestora 
 

I. Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare 
Nr. 

Crt. 
INDICATORI DE PERFORMANTA 

Trimestrul   Total 

    I II III IV an 

0 1 2 3 4 5 6 

1 INDICATORI DE PERFORMANTA           

1.1 BRANSAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR           

  a) numarul de solicitari de bransare/ numarul  APA APA APA APA   

  de solicitari de racordare ale utilizatorilor la  14 78 102 21 215 

  sistemul public de alimentare cu apa si/sau de  CANAL CANAL CANAL CANAL   

  canalizare, diferentiat pe utilitati 4 20 27 10 61 

  b) numarul de solicitari la care intervalul de  15 zile 15 zile 15 zile 15 zile   

  timp, dintre momentul inregistrarii cererii de           

  bransare/racordare a utilizatorului, pana la  30 zile 30 zile 30 zile 30 zile   

  primirea de catre acesta a avizului de  14 78 102 21 215 

  bransare/racordare , este mai mic de 15/30/60 60 zile 60 zile 60 zile 60 zile   

  zile calendaristice           

1.2 CONTRACTAREA FURNIZARII APEI/PRELUARII APELOR UZATE SI METEORICE   

  a) numarul de contracte incheiate, pe categorii 100% 98% 98% 100% 99% 

  de  utilizatori, raportat la numarul de solicitari           

  

b) numarul de contracte de la lit. a) incheiate in mai 

putin de 30 zile calendaristice 
90% 99% 99% 100% 97% 

1.3 
MASURAREA SI GESTIUNEA VOLUMULUI DE 

APA   
        

  

a) numarul anual de contoare montate, ca urmare a 

solicitarilor, raportat la numarul de solicitari 

99% 99% 99% 99% 99% 



  

b) procentul anual de reclamatii privind precizia 

contoarelor raportat la numarul total de contoare 
2% 2% 2% 2% 2% 

  

c) procentul de solicitari de la lit. b) care au fost 

rezolvate in mai putin de 10 zile 
96% 99% 98% 100% 98% 

  

d) procentul de sesizari privind parametrii apei 

furnizate raportat la numarul de utilizatori 
1% 1% 1% 1% 1% 

1.4 CITIREA, FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APA    

   SI DE CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE           

  

a) numarul de reclamatii privind facturarea, raportat 

la numarul total de utilizatori 
0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 

  

b)  procentul de solicitari de la lit. a) care au fost 

rezolvate in mai putin de 10 zile 
99% 99% 99% 99% 99% 

  

c) valoarea totala a facturilor incasate raportate la 

valoarea totala a facturilor emise 
94.70% 95% 95% 96% 95.18% 

1.5 INTRERUPERI SI LIMITARI IN FURNIZAREA APEI SI IN PRELUAREA APELOR   

  DE CANALIZARE           

1.5.1 INTRERUPERI  ACCIDENTALE           

  a) durata medie a intreruperilor  4 ore 3 ore 3ore 3ore 3.25 

  

b) numarul de utilizatori afectati  de intreruperile 

accidentale raportat la total utilizatori 
10% 7% 7% 8% 8% 

1.5.2. INTRERUPERI  PROGRAMATE           

  a) numarul de intreruperi programate 14/an 14/an 14/an 14/an 56/an 

0 1 2 3 4 5 6 

  b) durata medie a intreruperilor raportate la 24 ore 10% 10% 10% 10% 10% 

  

c) numarul de utilizatori afectati  de intreruperile 

programate  raportat la total utilizatori 
10% 10% 9% 10% 10% 

  

d) numarul de intreruperi cu durata programata 

depasita, raportata la total intreruperi programate,  
3% 2% 2% 1% 2% 

1.5.3. INTRERUPERI DATORATE  NERESPECTARII PREVEDERILOR CONTRACTUALE    

   DE  CATRE UTILIZATORI           

  

a) numarul de utilizatori carora li s-a intrerupt  

furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata 

facturilor 

0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

  

b) numarul de contracte reziliate pentru neplata 

serviciilor furnizate raportat la numarul total de 

utilizatori 

0% 0% 0% 0% 0% 

1.6 CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE         

  

a) numarul de reclamatii privind parametrii de 

calitate a apei furnizate, raportat la numarul total de 

utilizatori 

1% 1% 1% 1% 1% 

  

b) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s- au 

dovedit a fi din vina operatorului 
15% 13% 10% 12% 13% 

  

c) numarul de reclamatii privind gradul de 

asigurare in functionare, raportat la numarul total 

de utilizatori 

2% 2% 2% 2% 2% 



  

d) numarul de sistari a prestarii serviciului public 

de canalizare, datorat nerespectarii de utilizator a 

conditiilor de deversare 

0% 0% 0% 0% 0% 

1.7 RASPUNSURILE LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR     

  

a) numarul de sesizari scrise, altele decat cele 

prevazute la celelalte articole, in care se precizeaza 

ca este obligatoriu raspunsul operatorului, raportat 

la total sesizari 

15% 15% 13% 15% 15% 

  

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s- a 

raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile 

calendaristice 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 
INDICATORI DE PERFORMANTA 

GARANTATI 
          

2.1 PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA         

  

a) pierderi de apa in retea exprimata ca raport intre 

cantitatea  de apa furnizata si cea intrata in sistem 
14.00% 15% 14.00% 15% 14.50% 

  

b) gradul de acoperire exprimat ca raport intre 

lungimea retelei de distributie si lungimea totala a 

strazilor  

96% 97% 98% 98% 97% 

  

c) gradul de contorizare exprimat ca raport intre 

numarul de utilizatori care au contoare la 

bransament si numarul total de utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.2 PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE           

  

a) gradul de acoperire exprimat ca raport intre 

lungimea retelei de canalizare si lungimea totala a 

strazilor  

96% 97% 98% 98% 97% 

 

II. Serviciul de Iluminat Public 
(1) Indicatori de performanță GENERALI 

(1.2.) Calitatea serviciilor prestate 

a) Numărul de reclamații privind disfuncționalitățile iluminatului public, pe tipuri de iluminat: 

Tip de iluminat Trimestrul Total an 

I II III IV 

Stradal 11 14 10 9 44 

Pietonal 9 10 7 11 37 

Arhitectural 2 1 2 3 8 

Ornamental  1 1 1 1 4 

Ornamental-festiv 0 0 0 0 0 

 

b) Numărul de constatări notificate operatorului, de nerespectare a calității iluminatului public, constatate de 

autoritățile administrației publice locale, pe tipuri de iluminat 

Tip de iluminat Trimestrul Total an 

I II III IV 

Stradal 2 2 2 2 8 

Pietonal 1 2 1 2 6 



Arhitectural 1 1 0 1 3 

Ornamental  1 1 0 0 2 

Ornamental-festiv 0 0 0 0 0 

c) Numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare: 
Trimestrul Total an 

I II III IV 

5 9 9 10 33 

 
d) Numărul de reclamații și notificări justificate, rezolvate în termen de 48 de ore, de la punctele de mai sus: 
Punctul Trimestrul Total an 

I II III IV 

a) 80% 80% 80% 80% 80% 

b) 80% 80% 80% 80% 80% 

c) 80% 80% 80% 80% 80% 

 
e) Numărul de reclamații și notificări justificate, rezolvate în termen de 5 zile lucrătoate, de la punctele a), b) și 

c): 
Punctul Trimestrul Total an 

I II III IV 

a) 100% 100% 100% 100% 100% 

b) 100% 100% 100% 100% 100% 

c) 100% 100% 100% 100% 100% 

 
(1.2.) Întreruperi și limitări în furnizarea serviciului de iluminat public 

(1.2.1.) Întreruperi accidentale datorate operatorului 

 
f) Numărul de întreruperi neprogramate (accidentale) constatate, pe tipuri de iluminat: 
Tip de iluminat Trimestrul Total an 

I II III IV 

Stradal 7 5 5 9 26 

Pietonal 5 4 3 4 16 

Arhitectural 1 1 0 0 2 

Ornamental  0 0 0 0 0 

Ornamental-festiv 0 0 0 0 0 

 
g.1.) Numărul de străzi afectate de întreruperile accidentale, datorate operatorului - neprogramate: 

Trimestrul Total an 

I II III IV 
3 3 3 3 12 

 
g.2.) Numărul de alei afectate de întreruperile accidentale, datorate operatorului - neprogramate: 

Trimestrul Total an 

I II III IV 
2 2 2 2 8 

 
g.3.) Numărul de monumente afectate de întreruperile accidentale, datorate operatorului - neprogramate: 

Trimestrul Total an 



I II III IV 
0 3 1 1 5 

 
h.) Durata medie a întreruperilor accidentale, datorate operatorului - neprogramate: 
Tip de iluminat Trimestrul / ore Total an (ore) 

I II III IV 

Stradal 11  12 10 11 44 

Pietonal 7 12 6 12 37 

Arhitectural 6 5 9 10 30 

Ornamental  1 3 2 1 7 

Ornamental-festiv 0 0 0 0 0 

 
(1.2.2.) Întreruperi programate 

i) Numărul de întreruperi programate, anunțate operatorului, pe tipuri de iluminat: 
Tip de iluminat Trimestrul Total an 

I II III IV 

Stradal 24 30 18 19 91 

Pietonal 2 2 2 2 8 

Arhitectural 1 4 4 1 10 

Ornamental  4 4 3 3 14 

Ornamental-festiv 0 0 0 0 0 

 
j.1.) Numărul de străzi afectate de întreruperile programate: 

Trimestrul Total an 

I II III IV 
2 8 10 12 32 

 
j.2.) Numărul de alei afectate de întreruperile programate: 

Trimestrul Total an 

I II III IV 
6 2 6 8 22 

 
j.3.) Numărul de monumente afectate de întreruperile programate: 

Trimestrul Total an 

I II III IV 
1 2 1 0 4 

 
k.) Durata medie a întreruperilor programate: 

Trimestrul / ore Total an (ore) 

I II III IV 
11 7 6 7 31 

 
l.) Numărul de întreruperi programate, care au depășit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de 

iluminat: 
Tip de iluminat Trimestrul / ore Total an (ore) 

I II III IV 

Stradal 0 1 1 0 2 



Pietonal 0 1 1 0 2 

Arhitectural 0 0 1 0 0 

Ornamental  - - - - - 

Ornamental-festiv 0 0 0 0 0 

(1.2.3.) Numărul de întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor 

m.) Numărul de întreruperi neprogramate, datorate beneficiarilor care au distrus componente aparținând 

sistemului de iluminat public: 
Trimestrul Total an  

I II III IV 
15 5 9 12 41 

 
m.1.) Durata medie de remediere și repunere în funcțiune pentru întreruperile de la pct. m): 

Trimestrul/ ore Total an (ore) 

I II III IV 
11 7 5 5 28 

 
(1.3.) Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor instalațiilor de iluminat 

public: 
n.) Numărul de sesizări scrise ale utilizatorului sau beneficiarilor, în care se precizează că este obligatoriu 

răspunsul operatorului: 
Trimestrul Total an  

I II III IV 
10 8 11 5 34 

 
n.1.) Procentul din sesizările de la punctal n.) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice: 

Trimestrul Total an  

I II III IV 
100% 100% 100% 100% 100% 

(2) Indicatori de performanță GARANTAȚI 

(2.1.) Indicatori de performanță garantați prin licență 

o.) Numărul de sesizări scrise, întemeiate, privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licența 

A.N.RS.C: 
Trimestrul Total an  

I II III IV 
0 0 0 0 0 

 
p.) Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele A.N.RS.C: 

Trimestrul Total an  

I II III IV 
0 0 0 0 0 

 
(2.2.) Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului 

de delegare de gestiune 
Numărul de facturi contestate de utilizator, în mod justificat: 

Trimestrul Total an  

I II III IV 
0 0 0 0 0 

 



Valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cause imputabile lui a instalației 

utilizatorului: 

Trimestrul Total an  

I II III IV 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare: 

Trimestrul Total an  

I II III IV 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

2) Sectorul Salubritate 
Nr. 

crt. 
Indicatori de calitate și performanță Total pe an  

Cuantum 

realizat 

Cuantum 

estimat 
1.  Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai 

activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri justificate 

de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități: 

- Întreținere străzi 

- Transport gunoi 

- ............................. 

95% 94% 

2.  Numărul de reclamații rezolvate privind serviciile prestate, raportat la 

numărul total de reclamații privind serviciile prestate pe tipuri de activități 

și categorii de utilizatori: 

- Întreținere străzi 

- Transport gunoi 

- ............................. 

95% 95% 

3.  Ponderea din numărul de reclamații pe la pct. 2 care s-au dovedit 

justificate 

25% 25% 

4.  Numărul de sesizări rezolvate din partea Primăriei orașului Mioveni 95% 95% 

5.  Penalitățile contractuale totale aplicate de Consiliul Local Mioveni, 

raportate la valoarea prestației pe tipuri de activități 

0 0 

6.  Numărul de reclamații rezolvate privind caliattea activității prestate, 

raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate 

95% 95% 

7.  Ponderea din numărul de reclamații de la pct. 6 care s-au dovedit 

justificate 

25% 25% 

8.  Procentul de reclamații de la pct. 7 care au fost rezolvate în mai puțin de 

15 zile lucrătoare 

95% 95% 

9.  Numărul de neconformități constatate de Autoritatea Publică Locală pe 

activități 

0 0 

10.  Gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu în vederea coordonării și 

monitorizării în condiții optime a serviciului de salubritate 

100% 100% 

11.  Respectarea planificării prestației, încadrarea în termen a lucrărilor 

executate 

100% 100% 



12.  Gradul de realizare a activităților pe categorii: 

- Întreținere străzi 

- Transport gunoi 

- ............................. 

100% 100% 

 

 

 

NEREALIZĂRI 
La capitolul nerealizări, sau mai bine spus puncte slabe ale societății Servicii Edilitare pentru 

Comunitate, am aminti: 

o Deficiențe tehnice la sistemul de canalizare; 

o Lipsa de colaborare a anumitor cetățeni privind legarea la rețeaua de canalizare; 

o Lipsa de comunicare între angajați, munca în echipă limitată; 

o Lipsa unui sistem informatizat la standardele europene; 

o Dificultăți în motivarea angajaților; 

o Deficiența de personal calificat în anumite domenii (electricieni, instalatori); 

 

 

 

 

Director General, 

Ing. Viorel CIOBANU 


