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I. INTRODUCERE 

 
 

1.1.Descrierea serviciul public de salubritate pentru activitatea de 

dezinsectie,deratizare si dezinfectie a localitătii, în conformitate cu 

prevederile legislatiei specifice. 
 

Serviciul public de salubrizare, activitatile de dezinsectie, deratizare si dezinfectie este 

parte componenta a serviciilor de utilitati publice. Acesta se organizeaza pentru satisfacerea 

nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici de pe raza UAT Teius. 

Utilizatorii/beneficiarii ai serviciului public de salubrizare, activitatile de dezinsectie, 

deratizare si dezinfectie sunt: 

- Casnici: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai orasului ; 

- Agenti economici care-si desfasoara activitatea pe teritoriul orasului Teius; 

- Institutii publice cu sedii sau filiale în UAT Teius; 

Gestiunea serviciului public de salubrizare, activitatile de dezinsectie, deratizare si 

dezinfectie poate fi realizata prin urmatoarele modalităţi: 

- gestiune directă: 

- gestiune delegate; 

Alegerea modalitatii de gestiune pentru serviciul public de salubrizare, activitatile de 

dezinsectie, deratizare si dezinfectie se face prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale 

unităţilor administrative-teritoriale. 

Atribuirea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare se efectueaza distinct 

de celelalte activitati specifice serviciului de salubrizare . 

Organizarea, reglementarea, conducerea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 

funcţionării serviciilor de dezinsecţie, deratizare si dezinfecţie intra în atribuţiile 

administratiei publice locale. 

 

 

1.2.Scopul studiului de Oportunitate 

 
  Scopul Studiului de Oportunitate consta in determinarea modalitatii de gestiune a 

serviciului public de salubrizare si anume a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie 

din Orasul Teius. 

 

 

1.3.Procesul de luare a deciziilor 

 
Elaborarea studiului de Oportunitate modalitatea de gestiune a serviciului reprezinta faza 

premergatoare procedurii de atribuire. 
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II. ASPECTE GENERALE  
 

 

2.1. Obiectivele si cerinte ale studiului 

 
Autoritatea publica locala urmareste ca prin alegerea formei de gestiune sa se realizeze 

urmatoarele obiective si cerinte: 

      1. Securitatea serviciilor furnizate/prestate; 

      2. Continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

      3. Adaptabilitatea serviciilor la cerintele comunitatii locale; 

      4. Accesul liber la servicii si la informatiile referitoare la acestea; 

      5. Tarifarea echilibrata a serviciilor furnizate/presate; 

 6. Utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatea de deratizare, dezinsectie si 

dezinfectie ; 

      7.  Satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor; 

             8. Rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu ale localitatilor. 

 

 

  

2.2. Descrierea serviciilor,situatie actuala  

 
Prin stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare , activitatile de 

deratizare, dezinsectie si dezinfectie se urmareste realizarea serviciului in conditii de calitate, 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu respectarea standardelor europene in 

domeniu. 

 

  Dezinsectia este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace ecologice, 

biologice si chimice, avand ca scop mentinerea unui nivel scazut al densitatii insectelor, 

realizand conditii corespunzatoare de igiena si confort pentru populatie, precum si eliminarea 

riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare. 

Activitatea de dezinsectie se efectueaza la: 

     1. Cladiri ale institutiilor publice inclusiv spatii de protectia civila; 

      2. Parti ale cladirilor tip condominiu, case; 

            3. Parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac,aliniamente stradale,zone mlastinoase; 

      4. Camine aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare; 

      5. Piete, targuri, oboare, balciuri; 

      6. Zone demolate si neconstruite; 

            7. Unitati de invatamant si sanitare,alte institutii aflate in subordinea autoritatilor 

administratiei publice locale; 

            8. Locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a 

animalelor. 

 

   Deratizarea reprezinta un complex de masuri aplicate permanent in scopul distrugerii 

rozatoarelor daunatoare (soareci, sobolani), vectori de maladii transmisibile si/sau generatoare 

de disconfort si mentinerii acestora la un nivel numeric redus. 
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Activitatea de deratizare se efectueaza la: 

       1. Cladiri ale institutiilor publice inclusiv spatii de protectia civila ; 

       2. Parti ale cladirilor tip condominuiu, case; 

       3. Parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac; 

       4. Camine aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare; 

       5. Piete, targuri, oboare, balciuri; 

       6. Zone demolate si neconstruite; 

             7. Unitati de invatamant si sanitare,alte institutii  aflate in subordinea autoritatilor 

administratiei publice locale; 

             8. Locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a 

animalelor. 

        Dezinfectia este o metoda a igienei care consta in operatiuni de prevenire si combatere 

a bolilor infectioase si parazitare la om si animale, urmarindu-se eliminarea germenilor 

patogeni de pe suprafetele supuse acestor operatiuni. 

Activitatea de dezinfectie se efectueaza la: 

       1. Depozitele de deseuri municipale si cele asimilate acestora; 

       2. Statiile de transfer al deseurilor; 

       3. Statiile de sortare a deseurilor; 

       4. Spatiile special amenajate pentru colectarea deseurilor municipale 

             5. Incaperile din cadrul condominiilor prevazute cu topogan, destinate colectarii 

deseurilor municipale; 

       6. Mijloace de transport in comun; 

             7. Unitati de invatamant si sanitare,alte institutii  aflate in subordinea autoritatilor 

administratiei publice locale; 

             8. Locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a 

animalelor. 

Activitatea de combatere a rozătoarelor, insectelor nu atinge eficacitatea dorita 

deoarece: 

a) operaţiile de dezinsectie, deratizare nu s-au realizat la intervalele stabilite prin 

Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare a localitatilor si 

prin Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sanatate 

publica privind mediul de viata al populatiei: 

b) neefectuarea operaţiunilor de dezinsectie, deratizare la nivel general pe toata raza 

UAT Teius  

 

 

2.3. Analiza partilor interesate 

 
Partile interesate de realizarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in 

Orasul Teius se impart in: 

1. Persoane fizice si asociatii de proprietari din oras; 

2. Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe raza unitatii administrativ  

teritoriala a Orasului Teius ; 

3. Institutii publice, sedii sau filiale ale acestora din oras . 

4.   Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare; 

5.   Agentia pentru Protectia Mediului  

6.   Garda Nationala de Mediu  

7. Directia de Sanatate Publica  
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8. Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  

 

 

2.4. Relatia serviciului public cu politicile publice relevante 
 

Organizarea si functionarea activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie din 

Orasul Teius, trebuie sa se realizeze pe baza urmatoarelor principii: 

✓ protectia sanatatii populatiei; 

✓ responsabilitatea fata de cetateni; 

✓ conservarea si protectia mediului inconjurator; 

✓ asigurarea si continuitatea serviciilor; 

✓ tarifarea echitabila; 

✓ securitatea serviciului; 

✓ dezvoltarea durabila 

 

 

2.5. Modalităti de organizare a Serviciul public de salubrizare , 

activitatile de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie în UAT Teius 

 
Gestiunea serviciului public de salubrizare ,activitatile de dezinsectie, deratizare si 

dezinfectie poate fi realizata în doua modalitati - gestiune directă şi gestiune delegată, alegerea 

formei de gestiune se face prin hotarare a consiliului local. 

1. Gestiunea directă 

In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale îşi asuma nemijlocit 

toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea şi 

gestionarea serviciilor publice de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie. 

Gestiunea directă se realizeaza prin compartimente specializate organizate în cadrul aparatului 

propriu al consiliului local. 

2. Gestiunea delegata 

In vederea administrarii si exploatarii sistemelor publice ale serviciilor de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare din UAT Teius, se poate alege gestiunea delegata, prin care 

autoritatile administratiei publice locale pot apela la unul sau mai multi operatori de servicii 

publice, cărora le incredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii sau de concesiune, 

gestiunea propriu-zisa a serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare precum si 

administrarea si exploatarea sistemelor publice necesare in vederea realizarii acestora. 

În procesul delegării, Consiliul local al UAT Teius , pastrează prerogativele 

privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de dezinsectie, 

dezinfectie şi deratizare precum si dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de 

respectare şi de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori, calitatea serviciilor 

prestate, modul de administrare, exploatare şi conservare a sistemelor publice incredinţate prin 

contractul de delegare. 

Conform reglementarilor legale în vigoare, delegarea gestiunii serviciilor publice de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se face către operatori licenţiaţi de Autoritatea Naţională 

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare. 

 

 

 

 



 

 STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare - activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie. 

 

6 

 

Procedura privind delegarea gestiunii serviciilor publice de dezinsectie, dezinfectie şi 

deratizare se face conform Legii nr.99/2016 privind achizitiile publice sau a Legii nr.100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii coroborate cu  Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicată cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Activităţile specifice de utilitate şi interes public se organizează şi se desfasoara pe baza 

caietului de sarcini si a regulamentului de serviciu prin care se stabilesc nivelele de calitate, 

indicatorii de performanta, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum si modul 

de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor prestate, elaborate şi aprobate de 

către consiliul local. 

Prin realizarea delegării de gestiune obtine următoarele avantaje : 

• tarife mai mici decat cele actuale pentru unitatea de suprafaţă de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie şi un raport pret-calitate optim; 

• creşterea calităţii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie 

• grija fata de populatia orasului ca societatile care executa aceste lucrari sunt autorizate si au 

licenta ANRSC si raspund de eventualele pagube rezultate in urma operaţiilor de deratizare, 

dezinsectie, dezinfectie ; 

• toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie si 

dezinfectie vor fi avizate de catre Comisia Natională pentru Produse Biocide. 

• lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură proprietăţii 

utilizatorului obiectivului respectiv; 

• în cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, 

proprietatii benefrciarului, acest fapt va fi menţionat pe bonul de lucru şi va fi comunicat în 

mod expres operatorului; 

• cetăţenii orasului vor avea siguranţa faţă de operatorii de deratizare, dezinsectie, 

dezinfectie care se vor legitima si nu vor produce pagube ( furturi, etc.), dupa cum se stie de 

fapt ca s-au prezentat operatori clandestini afirmand ca sunt trimişi de primărie; 

• la concesionarea acestor servicii participa numai societaţile autorizate care au licenţă 

ANRSC, iar operatorii sunt atestati conform normativelor în vigoare şi care respectă normele 

legale referitoare la regimul pesticidelor, la dezinsectie, dezinfectie si deratizare; 

• este incurajata astfel angajarea de personal calificat şi necalificat pe plan local, ceea ce va 

duce la scaderea numarului de şomeri şi, implicit, la o creştere a puterii de cumparare in oras; 

• feed-back eficient în ce priveşte relaţia beneficiar - prestator; 

• control şi monitorizare directă privind suprafaţa pe care se execută operatiile de dezinsectie, 

deratizare si dezinfecţie; 

• creşterea eficienţei acţiunii de igienizare a localităţii prin efectuarea acesteia de la exteriorul 

localităţii spre interior şi într-o perioada scurta de tirnp, asa cum prevad normele metodologice 

privind efectuarea actiunii de deratizare a unei localitati. 
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III. FEZABILITATEA TEHNICA 

 

3.1.Informatii tehnice generale 

 
Orasul Teius are o suprafata administrativa de 900,35   ha ,intraviran . 

Suprafetele estimate pentru efectuarea activitatilor de deratizare, dezinsectie, 

dezinfectie sunt urmatoarele: 

 

 

Dezinsectie: 

 

- cca 7353 mp – cladiri ale UAT Teius  

- cca 80.536 mp – piete,targuri si oboare 

- cca 10.000 mp parcuri si zone verzi 

- cca 559.500 mp zone nelocuite/neconstruite/aliniamente stradale 

- cca 89.800 mp cimitire 

- cca 14.600 mp maluri de lacuri  

- cca 900,35  ha dezinsectie aeriana 

- cca 360.564,97 mp gospodarii individuale  si blocuri de locuit  

 

 

Deratizare: 
 

- cca 7353 mp – cladiri ale UAT Teius  

- cca 80.536 mp – piete,targuri si oboare 

- cca 10.000 mp parcuri si zone verzi 

- cca 559.500 mp zone nelocuite/neconstruite/aliniamente stradale 

- cca 89.800 mp cimitire 

- cca 14.600 mp maluri de lacuri  

- cca 900,35  ha dezinsectie aeriana 

- cca 360.564,97 mp gospodarii individuale  si blocuri de locuit  

 

 

 

Dezinfectia: 
 

Spatii inchise ale domeniului privat (unitati de invatamant si sanitare, institutii publice) 

si la solicitarea Directiei de Sanatate Publica  acolo unde se constata existenta unui focar de 

infectie sau pentru prevenirea unui focar de infectie, conform legislatiei in vigoare. 

-  cca 7353 mp – cladiri ale UAT Teius (unitati de invatamant,unitati sanitare si institutii 

publice) 

-  cca 363,064.9 7mp gospodarii individuale  si blocuri de locuit  
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Prestaţiile efectuate persoanelor juridice, pentru clădirile deţinute şi punctele 

gospodăreşti, cu excepţia instituţiilor şi unităţilor de învăţământ finanţate din bugetul 

local, precum şi prestaţiile efectuate persoanelor fizice, pe domeniul privat al acestora, 

în interiorul gospodăriilor individuale (case) si apartamentelor vor fi finanţate în baza 

contractelor de prestări servicii încheiate de către operator cu aceşti utilizatori. 

 

 

3.2. Standarde de performanta tehnica si specificatii tehnice de 

calitate 

 

Definirea  specificatiilor tehnice relationate serviciilor, cum este si cazul activitatilor de 

deratizare, dezinsectie si dezinfectie, acorda in special operatorilor economici oportunitatea de 

a-si utiliza cel mai bine pregatirea profesionala, ideile, fiind prin urmare un element esential 

pentru obtinerea unui raport cost beneficiu pozitiv. 

Pentru realizarea la standarde de calitate a activitatii de deratizare, dezinsectie, 

dezinfectie,  operatorul trebuie sa respecte indicatorii de performanta prevazuti in regulamentul 

serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie. 

In ceea ce priveste gestiunea directa de catre autoritatea locala a serviciului de 

salubrizare , activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie se constata ca nevoia de 

autorizatii speciale cat si personalul special instruit in acest sens a facut ca aceasta activitatea 

sa fie delegata ,neexistand date concludente raportate de autoritati locale ce ar gestiona direct 

aceste activitati de deratizare, dezinsectie si dezinfectie. 

 

 

3.3. Starea tehnica a facilitatilor existente 

 
Pentru realizarea calitatii superioare a serviciilor de deratizare, dezinsectie,dezinfectie, 

autoritatea locala poate pune la dispozitie unui operator intreaga suprafata a spatiilor verzi, 

cimitire, piete, targuri, oboare,etc de pe teritoriul Orasului Teius. 

Daca gestiunea aleasa va fi cea directa ,autoritatea locala prin aparatul sau de 

specialitate va putea gestiona in cunostiinta de cauza activitatea de deratizare, dezinsectie si 

dezinfectie,cu respectarea normelor legale in vigoare. 

 

 

 

IV. FEZABILITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA. 

Analiza SWOT 
 

     Estimarea costurilor si veniturilor trebuie sa conduca la stabilirea unor tarife reale si 

acceptate de toti utilizatorii. In analiza fezabilitatii economice principalul indicator pe care il 

urmaresc toti utilizatorii, il constituie tariful practicat. Aplicarea de catre un operator a 

preturilor si tarifelor aprobate de catre Consiliul Local al Orasului Teius, este obligatorie. 

Preturile si tarifele avizate trebuie sa respecte urmatorele cerinte: 

1. Asigurarea furnizarii/prestarii serviciilor la nivelurile de calitate si indicatorii de 

performanta stabiliti de Consiliul Local al Orasului Teius 
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            2. Realizarea unui raport calitate/cost, cat mai bun pentru serviciile furnizate/prestate 

pe perioada angajata si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate de partile 

contractante 

 

Analiza SWOT 

 

Prezentam avantajele si dezavantajele pentru gestiune directa si delegata: 

 

 Gestiunea directa Gestiunea  delegata 

  Avantaje  

Tarife practicate unde nu 

exista profit; 

 

Mentinerea responsabilitatii 

fata de populatia deservita. 

 

Parametrii  serviciilor si 

necesarul de investitii vor fi 

clar definite in contract, cu 

mecanisme care impun ca 

majoritatea riscurilor de 

executie sa treaca la 

operator; 

 

Din momentul in care 

operatorul isi intra in 

drepturi investitiile se 

accelereaza. 

 

Profitul operatorului va 

genera nevoia de schimbare 

urgenta a proceselor interne 

si a relatiilor cu clientii; 

 

Orasul Teius va avea 

calitatea de reglementator/ 

supervizor a conformarii 

operatorului la cerintele 

impuse in contract. 

 

Orasul Teius va avea 

dreptul la controlul final 

asupra derularii contractului 

avand posibilitatea de a 

desfiinta delegarea de 

gestiune in cazul in care 

operatorul are activitate 

defectuoasa persistenta- 

sunt necesare clauze de 

penalizare si/sau reziliere 

prevazute in contract; 
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Orasul Teius are putere 

decizionala pentru ca in 

momentul incredintarii 

contractului, sa adopte toate 

prevederile contractuale 

optime; 

 

Criteriile de management 

comercial se pot indeplini 

pentru a avea acces la 

fonduri.  

 

   

Dezavantaje   

Ritm lent la investii, bazat 

exclusiv pe fluxul de 

numerar din exploatare si   

pe sumele puse la dispozitie 

de catre ordonatorul de 

credite; 

 

Cresterea numarului de 

personal din aparatul 

propriu al Primarului 

Orasului Teius, personal 

care trebuie sa se ocupe de 

serviciul respectiv; 

 

Surse de finantare: 

- leasing – in special pe 

tremen scurt; 

 

- costurile ce ar fi suportate 

de Orasul Teius in cazul 

gestiunii proprii la 

inceperea activitatii; 

 

- achizitionare de utilaje si 

autovehicule necesare 

prestarii serviciului; 

 

- cheltuieli cu materia 

prima, combustibil, etc; 

 

- cheltuieli cu instruirea 

personalului; 

 

 

 

Orasul Teius trebuie sa isi 

adapteze rolurile de 

administrator si 

reglementator pe durata 

contractului si va trebui sa 

se concentreze pe 

negociere, supervizare si 

monitorizare; 

 

Orasul Teius  trebuie sa 

asigure finantarea prestarii 

serviciului. 
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- cheltuieli cu obtinerea 

licentei – ANRSC; 

 

-responsabilitate juridica in 

cazul unor accidente 

 

 

Indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional, în cadrul serviciului de 

salubrizare,activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  trebuie să includă următoarele 

elemente prioritare: 

- construirea pe punctele tari;  
- eliminarea punctelor slabe;  
- exploatarea la maxim a oportunităților;  
- îndepărtarea amenințărilor 

 

4.1. Valoarea serviciului  

 
 

Valoarea activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in Orasul Teius, are ca 

sursa: 

- bugetul local si incasari de la populatie 

Valoarea serviciului se va estima prin analiza si studierea pietei / a ofertelor din sistemul 

de achizitii publice electronice cat si pe baza cererilor de oferta cerute de la operatorii 

licentiati cat  si a ofertelor depuse la autoritatea contractata UAT Oras Teius. 

A se vedea tabel 1 – Cheltuieli servicii DDD – UAT Teius  

 

 

 

 

 

tabel 1 – Cheltuieli servicii DDD – UAT Teius 

 

Activitatea Valoarea serviciilor 

in anul 2018(incl. 

TVA) 

Valoarea 

serviciilor in 

anul 2019(incl. 

TVA) 

Valoarea serviciilor 

in anul 2020(incl. 

TVA) 

Deratizare,dezinsectie,  

dezinfectie in Orasul Teius  

7.715,20 lei 6.093,75 lei 11.608,82 lei 

TOTAL 25.417,77 lei 

 

Analiza serviciilor pt activitatea DDD este facuta pt perioada 2018-2020 . 

A se vedea Anexe  

- Anexa Ctr. servicii DDD 

- Anexa Fise contabile anii 2018,2019,2020 
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4.2. Durata estimata  
 

Pentru asigurarea unor servicii de calitate de deratizare,dezinsectie si dezinfectie se 

propune ca durata estimata a contractului de delegare sa fie de minim 1 an, cu posibilitate de 

prelungire conform legislatiei in vigoare.  

 

 

             V.  ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU 
 

     Primaria Orasului Teius, impreuna cu institutiile abilitate, Garda Nationala de Mediu, 

Autoritatea de Sanatate Publica, va monitoriza activitatea operatorului care presteaza 

activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie astfel incat produsele folosite sa aiba un 

impact scazut asupra mediului, sa nu afecteze sanatatea oamenilor si a animalelor.Operatorul 

va folosi numai produse avizate de Ministerul Sanatatii. 

 

  Dotarea cu utilaje noi si performante, precum si utilizarea de substante cu un efect 

nociv redus va duce la realizarea uni nivel scazut de poluare a orasului si protejarea sanatatii 

populatiei.  

 

 

                VI. ASPECTE SOCIALE 

 

  Aspectele sociale privind delegarea gestiunii prin concesiune a activitatilor comporta 

mai multe laturi legate de: 

1. Personal calificat/atestat care deserveste utilizatorul; 

2. Asigurarea accesului facil la servicii de calitate 

3. Promovarea pe termen mediu si lung a unor politici de tarife si preturi accesibile 

tuturor utilizatorilor; 

 

           Obiectivele pe care trebuie sa le atinga activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie 

sunt urmatoarele: 

1. Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 

2. Promovarea calitatii si eficienta activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie 

3. Dezvoltarea durabila a serviciilor. 

 

 

 

    VII. ASPECTE LEGALE 
 

 

Legislaţia în domeniul serviciilor publice de deratizare, dezinsectie si dezinfectie este 

reprezentata de: 

1. Legea nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

3. Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare a 

Localitatilor 
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4. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

5. Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publică 

privind mediul de viata al populatiei 

 Aceste acte normative creează posibilitatea ca administratiile publice locale sa 

demareze demersurile pentru acordarea gestiunii serviciului de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie a localităţilor, realizandu-se astfel un mod unitar de organizare a serviciilor publice 

şi totodata un control mai amanunţit menit sa măreasca eficienţa şi să scadă preţul acestora. 

 

 

 

 

VIII. CONCLUZII 
  

 Avand in vedere aspectele tehnice, sociale si financiar-economice mentionate 

propunem ca autoritatea publica locala sa opteaze pentru delegarea de gestiune  a Serviciului 

de salubrizare si anume a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, prezentand mai 

multe avantaje decat daca ar fi sa opteze pentru gestiune directa. 
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1. DOMENIUL DE APLICARE 
 

Componenta dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea (D.D.D.), conform Legii nr. 101 din 2006 
republicată, este parte integrantă a serviciului de salubrizare. Acest serviciu face parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, conform Legii nr. 51 din 2006 republicată. 

 

2. SCOPUL ELABORĂRII 
 

Scopul elaborării programului anual de combatere a vectorilor şi dăunătorilor din Orasul 
Teius este îndeplinirea obiectivului principal de reducere şi menţinere a densităţii populaţiilor de 
ţânţari şi alte insecte de interes medical, precum şi a rozătoarelor sinantrope sub nivelul stării de 
disconfort şi diminuarea riscului de transmitere a unor agenţi infecţioşi prin aceşti vectori. 

 

3. REFERINŢE NORMATIVE 
 

- Legea nr. 114/1996 republicată, Legea locuinţei;  
- Legea nr. 462/2002 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii Publice şi 

autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii 
publice;  

- Legea nr. 360/2003 republicată, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase;  

- Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice;  

- Legea nr. 101/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciului de salubrizare 
a localităţilor;  

- Legea nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor;  

- Ordinul nr. 119/2014 privind normele de igienă şi mediul de viaţă al populaţiei;  
- H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;  

- HCL nr. 9/28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 
Orasului Teius (secţiunea IX – Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea). 
 
 

 

4. DEFINIŢII. ABREVIERI 
4.1. Definiţii 

 
- autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice;  
- deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi 
microbiene;  
- dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării 
surselor de contaminare; 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

- dezinsecţie - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice 
specifice; 

 
- licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al 
serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia;  
- vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit, un virus sau germeni patogeni de la 
un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om. 

 
 

4.2. Abrevieri 
 

D.D.D. – dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare 
D.S.P. – Direcţia de Sănătate Publică 
D.S.V.S.A. – Direcţia de Sănătate Veterinară şi Siguranţa Alimentelor 
A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 
 
 

 

5. DESCRIEREA 
5.1. Generalităţi 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006 Republicată : 
“ ART. 23  
(1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, 
după caz, sunt reglementate prin:  

a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice către 
operatorii de drept public prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare a gestiunii 
serviciilor de utilităţi publice către operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii directe;  

b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în cazul gestiunii delegate. “ 
 

Evaluarea epidemiologică a vectorilor biologici 
 

Agenţii vectori, precum insectele şi rozătoarele sinantrope, transportă pe suprafaţa corpului şi în 
corp germeni patogeni (bacterii, virusuri, ouă de paraziţi, spori, mucegaiuri, etc) putând favoriza apariţia 
unor boli periculoase pentru om şi animale. 

  
Ţânţarii sunt vectori biologici în propagarea mai multor boli pe suprafeţe întinse ale globului. 

Aceste insecte hematofage provoacă pe lângă disconfort şi transmiterea de organisme patogene care 
determină îmbolnăviri la om şi animale, cum ar fi: malaria, arboviroze, etc., provoacă leziuni cutanate, 
introducerea de substanţe iritante ce conţin principalii farmacologice active dând reacţii locale uneori 
severe la copii şi persoanele sensibile.  

Specia de ţânţari dominantă pe raza orasului este ţânţarul de apartament – Culex molestus Forskal 

care cuprinde populaţii termofile ce se înmulţesc în timpul iernii beneficiind de condiţiile de microclimat 
create în interiorul locuinţelor de tip urban. Focarele larvare pentru Culex molestus şi Aedes albopictus 

(ţânţarul tigru) sunt colecţiile de apă bogate în rezidii organice din subsolurile blocurilor. Datorită 
faptului că aceste ape reziduale au o temperatură mai ridicată şi constantă, ele funcţionează ca focare 
larvare în tot timpul anului. 

 
 
 
 
 
 



 
 
  
Din cauza subsolurilor şi canalelor cu colecţii permanente de apă în care larvele au condiţii optime 

de dezvoltare, aceste specii pot căpăta o largă extindere devenind un focar important de disconfort în 
zonele urbane, în tot cursul anului. 

 
Muştele sinantrope sunt agenţi importanţi de disconfort, rolul lor epidemiologic în transmiterea 

unor afecţiuni digestive este considerabil. Ele au caracteristici de structură şi viaţă care favorizează 
transmiterea agenţilor patogeni: se înmulţesc foarte repede, au mobilitate mare, nu sunt pretenţioase la 
hrană, pe suprafaţa corpului au numeroşi perişori care permit transportul microbilor. Venind în contact cu 
locurile cele mai murdare şi totodată cu alimentele, ele pot transmite ca vectori mecanici o serie de boli 
bacteriene, virale sau parazitare, cu poartă de intrare digestivă, printre care bolile diareice şi toxiinfecţiile 
alimentare. Majoritatea condiţiilor care favorizează abundenţa muştelor sunt corelate cu un nivel 
nesatisfăcător de igienă a locuinţelor şi a mediului din unele zone ale Orasului. 

  
Rozătoarele cele mai frecvente în Orasul Teius sunt şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus) şi 

şoarecele de casă (Mus musculus). Sunt vieţuitoare cu o largă răspândire pe suprafaţa globului şi adaptate 

la cele mai diverse condiţii de mediu. Posedă acuităţi senzoriale deosebite: miros foarte ascuţit, simţ 
tactil, auzul în banda ultrasonică (simt pisica de la distanţă), văzul nocturn (detectează mişcări până la 10 
m), gustul foarte dezvoltat. Prolificitatea este mare: o pereche de şobolani poate avea într-un an 500 
descendenţi direcţi şi 200.000 descendenţi totali. Atacă deseori puii de păsări sau animalele domestice 
care din anumite motive (bolnave) nu se pot apăra. În literatură sunt citate cazuri de agresivitate şi faţă de 
om. La nivelul posibilităţilor actuale economice şi ştiinţifice, trebuie acceptat că rozătoarele nu pot fi 
distruse total, ci doar putem limita proliferarea şi răspândirea lor.  
Rozătoarele constituie rezervoare de infecţie pentru numeroşi agenţi patogeni: virusuri, microbi, paraziţi, 
fungi care pot provoca boli la om şi animale. Şoarecii şi şobolanii sunt vectori periculoşi răspândind: 
rabia, micozele, tifosul, ciuma, lepra, hepatita infecţioasă, leptospiroza, bruceloza, pesta porcină, 
trichinoza, teniaze, etc. Toate aceste maladii sunt transmise prin contaminarea alimentelor şi a apei cu 
dejectele rozătoarelor (urine, fecalele), ectoparaziţi hematofagi (pureci, păduchi, căpuşe), prin insecte 
neparazite (muşte, tăuni, furnici), direct (muşcătură), transport mecanic (suprafaţa corpului ), animale 
domestice (pisică, câine, porc, păsări).  
Produc pagube economice importante prin: consumul direct de produse agroalimentare, alterare (roadere, 
poluare, împrăştiere), deteriorarea ambalajelor (saci, cutii, lăzi, etc.), construcţiilor şi instalaţiilor. 
Produsele atacate sunt contaminate cu dejecţiile rozătoarelor imprimându-le un gust şi un miros neplăcut. 
  

Căpuşele se găsesc în număr mare în zonele împădurite, în iarba înaltă din spaţiile verzi, pe câmpii 
şi zonele umede şi sunt active începând cu temperatura de 7°C. Căpuşele fac parte din clasa arahnidelor şi 
se întâlnesc în toate ţările lumii. Sunt cunoscute aproximativ 850 de specii. Ele sunt paraziţi mici care 
asemenea păianjenilor, se hrănesc cu sângele animalelor pe care le parazitează cum ar fi: câini, oameni, 
pasări, căprioare, răzătoare mici şi alte animale. Maeştrii ai deghizărilor, căpuşele stau ascunse în 
vegetaţie unde cu ajutorul senzorilor pot detecta viitoarele gazde din apropiere. Ele se urcă pe organismul 
gazdă în momentul în care acesta traversează zona de vegetaţie.  
Căpuşele cu ajutorul aparatului bucal se hrănesc prin înţepat şi supt şi se prind ferm de pielea gazdei. Sunt 
necesare mai multe zile până când sunt saturate cu sânge. În acest timp masa lor corporală creşte 
semnificativ. Ciclul biologic al căpuşelor (larvă, nimfă şi adult) are nevoie de 3 gazde pe care se dezvoltă 
consumându-le sângele. O femelă adultă consumă cel puţin 0,6 ml sânge şi depune cel puţin 10.000 de 
ouă, astfel se explică creşterea imensă a populaţiei de căpuşe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Activitatea de supraveghere şi evaluare a faunei locale de insecte de interes medical şi a 
rozătoarelor sinantrope, susţinută de personalul de specialitate din cadrul D.S.P. Alba pune în evidenţă 
următoarele: 

 

 dezvoltarea focarelor larvare şi de culicide adulte (ţânţari) din subsolurile imobilelor, cât 

şi din habitatele exterioare (spaţii verzi limitrofe, zone recreaţionale etc.); 

 

 dezvoltarea în toate zonele orasului a populaţiilor de rozătoare sinantrope (şoareci, 
şobolani) localizate în reţeaua de canalizare şi în subsolurile blocurilor de locuinţe;  

 


 proliferarea, mai ales în sezonul cald, şi a altor categorii de vectori biologici (gândaci de 
bucătărie şi de canal, pureci, furnici, căpuşe etc.) implicaţi în transmiterea unor agenţi 
patogeni periculoşi pentru om şi animale.

 

 

 

5.2. Documente utilizate, trasabilitate, modul de lucru şi responsabilităţi 
 
5.2.1. Evaluare operaţională 

 

Acţiunile de combatere a vectorilor biologici se impun a fi efectuate obligatoriu atât pe spaţiile 
domeniului public (ex: spaţii verzi, parcuri, reţeaua de canalizare, clădiri ale instituţiilor publice, etc.), cât 
şi pe spaţiile domeniului privat (ex: subsoluri, casa scărilor, clădirile operatorilor economici, etc.).  

Asociaţiile de proprietari, operatorii economici, precum şi alte categorii de unităţi sunt obligate, 
conform legislaţiei, să asigure în spaţiile deţinute combaterea focarelor de insecte şi rozătoare. În acest 
sens, vor încheia contracte pentru operaţiuni de profilaxie sanitară (dezinsecţie şi deratizare) cu firme 
prestatoare specializate, autorizate şi atestate de D.S.P., D.S.V.S.A. şi licenţiate A.N.R.S.C. pentru 
această componentă a serviciului public de salubrizare. 

 
 

5.2.2. Cadrul tehnic şi organizatoric al Programului unitar de dezinsecţie - deratizare 
generală al Orasului TEIUS 
 

 

Etape de desfăşurare 
 

 

a) Etapa preoperaţională - popularizarea acţiunii prin mijloace de mass – media.  
Operatorul informează, în scris, în prealabil, conducerea Orasului Teius în legătură cu perioada de 

desfăşurare a operaţiunilor de combatere chimică a vectorilor biologici şi măsurile ce trebuiesc a fi luate 
de populaţie în vederea prevenirii unor accidente sau intoxicaţii la om şi animale.  

În baza celor convenite cu UAT-Teius operatorul procedează la declanşarea procedurilor de 
informare a populaţiei, cu minim 7 zile înaintea operaţiunilor de D.D.D., asigurându-se că populaţia, pe 
toată perioada desfăşurării Programului, va evita staţionarea în zonele de acţiune a echipelor D.D.D. şi va 
acorda o atenţie sporită supravegherii copiilor şi animalelor de companie, va sprijini şi va respecta 
principiile şi normele ce vizează această activitate de importanţă majoră pentru sănătatea publică. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Anunţul public de informare a populaţiei va conţine mimin următoarele: 
1. tipul operaţiunii ce urmează a se efectua; 
2. perioada efectuării tratamentelor; 
3. substanţele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;  
4. măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, 

albine, animale şi păsări.  
Popularizarea acţiunii prin mijloace de mass – media a operatorului va fi coordonată de către 

Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, învăţământ şi mass-media pentru acţiunile desfăşurate pe 
domeniul public şi privat al Orasului Teius.  
Pentru activităţi D.D.D. prestate de operator către beneficiari persoane fizice şi juridice, sarcina 
informării este a operatorului. 

 
 

b) Etapa operaţională 
  

Acţiunile specifice D.D.D. din Program se vor desfăşura, de regulă, pe o perioadă de 1-3 zile 
lucrătoare, perioadă ce poate fi prelungită dacă condiţiile meteorologice nu vor fi favorabile, 
operatorul fiind obligat să reia procedura de informare a populaţiei conform pct. a) – etapa 
preoperaţională.  

Operaţiunile se vor executa conform metodologiei Ministerului Sănătăţii Publice pentru acţiunile de 
amploare.  

Arealul operaţional va fi sectorizat după topografia orasului.  
Funcţie de amploarea acţiunii, operatorul are responsabilitatea de a stabili şi aplica măsuri de 

protecţie a personalului de intervenţie şi supraveghere, măsuri de prevenire a poluării mediului, măsuri 
pentru prevenirea accidentelor, protecţia populaţiei, mamiferelor, păsărilor, albinelor, etc.  

Operatorul are obligaţia de a executa şi garanta calitatea operaţiunilor conform normelor specifice, 
în vigoare, pentru fiecare tip de acţiune în parte. 

 
 

Personal calificat implicat în acţiune 
 

Pentru efectuarea operaţiunilor de combatere chimică şi acoperirea integrală a teritoriului inclus în 
program în perioada propusă, operatorul are responsabilitatea de a utiliza numai personal calificat - agenţi 
D.D.D., numărul acestora fiind stabilit funcţie de amploarea acţiunii. 

 

 

Personal de supraveghere şi coordonare a operaţiunilor 
 

Pentru asigurarea bunei desfăşurări pe toată durata a operaţiunilor din cadrul programului de 
dezinsecţie – deratizare, prevenirea unor efecte colaterale nedorite şi de protecţie a stării de sănătate a 
populaţiei, responsabilităţile de coordonare şi verificare a calităţii lucrărilor sunt în sarcina operatorului, 
responsabilitatea de supraveghere/monitorizare este în sarcina Primăriei Orasului Teius prin 
Compartimentul/serviciul/directia de specialitate  şi Poliţia Locală Teius. D.S.P. Alba prin 
compartimentul de profil are responsabilitatea de a îndruma şi/sau supraveghea acţiunile, preluând şi 
responsabilitatea de coordonare funcţie de necesitate/specificul acţiunilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Utilaje şi aparate 
 

Operatorul are responsabilitatea asigurării utilajelor şi/sau aparaturii de administrat insecticide/ 
larvicide /pesticide/ratacide/dezinfectanţi/biocide, etc., funcţie de specificul acţiunilor şi aria de 
intervenţie.  

Dotarea de bază ce trebuie asigurată include: 
 


 Atomizoare tip Fontan ( pentru spaţii interioare: subsoluri şi casa scărilor).  


 Generatoare de ceaţă termică ( pentru spaţiile verzi din proximitatea blocurilor).  


 Generator de ceaţă termică autopropulsat (pentru aliniamentele stradale cu 

vegetaţie arboricolă şi arbustiferă. 
  


 Instalaţii speciale pentru pulverizare ULV (în volum ultra-redus).  


 Cutii (găleţi cu capac) pentru transportul momelilor toxice cu rodenticide. 

 
 
Produse biocide 

 

Operatorul are responsabilitatea asigurării produsele de combatere a vectorilor biologici aşa cum 
sunt acestea cuprinse în lista aprobată prin Ordin al Ministerului Sănătăţii Publice.  
- Pentru distrugerea larvelor de ţânţari din subsolurile cu colecţii de apă se vor utiliza larvicide sau alte 
produse similare cuprinse în lista aprobată prin ordin al Ministerului Sănătăţii Publice;  
- Pentru distrugerea insectelor adulte din subsoluri şi casa scărilor se vor utiliza piretroizi de sinteză în 
combinaţie cu organofosforate sau carbamaţi în concentraţiile indicate de producători; 
- Pentru combaterea insectelor de pe vegetaţia spaţiului public se va utiliza ca procedeu de aplicare ceaţa 
termică, ceaţa rece şi/sau ULV, iar ca insecticide, produse indicate pentru procedeele amintite, în 
concentraţia indicată de producător;  
- Pentru combaterea rozătoarelor sinantrope (şoareci, şobolani) localizate în reţeaua de canalizare se vor 
utiliza momeli toxice condiţionate sub formă de cuburi parafinate, iar pentru subsolurile blocurilor de 
locuinţe boabe cerealiere tratate cu anticoagulante sau momeli toxice sub formă de pastă.  

Operatorul are obligaţia de a respecta cu stricteţe forma, norma şi modul de utilizare a 
substanţelor chimice şi îi este interzisă comercializarea către persoane fizice a soluţiilor insecticide sau a 
momelilor toxice. 

 

Echipament de protecţie 
 

Operatorul are responsabilitatea de a asigura pentru personalul de intervenţie echipament de 
protecţie specific acţiunilor/intervenţiilor desfăşurate, conform normelor SSM specifice.  

De exemplu: echipament compus din bluză cu glugă şi pantalon (sau combinezon), cizme din 
cauciuc, mănuşi din cauciuc, măşti de gaze cu filtru universal (sau semi mască cu filtru universal şi 
ochelari de protecţie), antifoane pentru agenţii D.D.D. care manipulează generatoarele de ceaţă termică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Trusa medicală de prim ajutor 
 

 

Operatorul are responsabilitatea de a asigura pentru fiecare formaţiune de lucru dotarea cu o trusă 
medicală de prim ajutor, conform anexei 3 a Ordinului M.S.P. nr.427/2002.  

 

 

Afiş de avertizare 
 

 

Operatorul are responsabilitatea de a solicita D.S.P. Alba modelul afişului de avertizare specific 
intervenţiei pe care intenţionează să o desfăşoare şi de al utiliza conform normelor specifice de avertizare 
a populaţiei. 

 
 

c) Etapa postoperaţională 
  

o De regulă, acţiunile se vor finaliza cu un control entomologic efectuat de personalul abilitat din 
cadrul D.S.P. Alba pentru evaluarea eficienţei operaţiunilor executate. 

 

o Operatorul are obligaţia de a executa rapel pe suprafeţele unde se mai constată prezenţa vectorilor. 
 

o Principalele date privind programul de combatere se raportează prin grija D.S.P. Alba la 
Ministerul Sănătăţii Publice. 
o Procesul verbal de recepţie al lucrărilor se va încheia între operator şi beneficiar şi va cuprinde în 
mod obligatoriu următoarele date: spaţii tratate, produce utilizate, concentraţii, tehnice de aplicare, 
garanţia lucrărilor/operaţiunilor. Procesele verbale vor fi verificate şi semnate de către beneficiari, 
reprezentanţi ai Primăriei Orasului Teius şi/sau ai D.S.P. Alba. 

 
 

 
  6.TIPURI DE OPERAŢII, LOCUL ACTIVITĂŢII, MOD DE EXECUTARE AGREAT, 
FRECVENŢĂ, RESPONSABILITATE 
 

 
 vezi Tabel 1  

 
 

În funcţie de dinamica evoluţiei pe durata sezonului cald a populaţiilor de insecte 
vectoare şi de disconfort precum şi a rozătoarelor sinantrope, implicit eficientizarea acţiunilor, 
se vor institui măsuri de combatere chimică în cadrul Programului anual de dezinsecţie – 
deratizare. 



aerian terestru

Spatii verzi intravirane da da

Parcul central da da

Maluri de lacuri da da

Cimitire da da

Terenuri virane da da

Cladiri ale institutiilor publice da

Cladiri individuale/condominii da

Ag.econ. Cu profil 

alimentar/nealimentar da

Canale si subsoluri da

Parcuri ,cimitire da da

Zone demolate/neconstruite da da

Piete,targuri,oboare,balciuri,wc-

uri publice da

Pe suprafete cu spatii verzi da da

Unitati de invatamant si 

sanitare da

Platforme/depozite deseuri da da

Subsoluri uscate/inundate da

Maluri de lacuri da da

Canale desecare da da

Portiuni umede din zone cu 

vegetatie da da

Subsoluri uscate/inundate da

Platforme pt depozitare 

deseuri municipale da

Zone de depozitare 

neconforme da

Ghene/topogane de gunoi da

Unitati de invatamant si 

sanitare da

Mijloace de transport in comun da

Ag.econ. cu profil 

alimentar/nealimentar da

In locuri in care exista focare 

declarate care pun in pericol 

sanatatea oamenilor si a 

animalelor da

Cladiri ale institutiilor publice da

Cladiri individuale/condominii da

Ag.econ. Cu profil 

alimentar/nealimentar da

Canale si subsoluri da

Parcuri ,cimitire da

Zone demolate/neconstruite da

Piete,targuri,oboare,balciuri,wc-

uri publice da

Pe suprafete cu spatii verzi da

Unitati de invatamant si 

sanitare da

Platforme/depozite deseuri da

Subsoluri uscate/inundate da

Deratizare 

1.Pt. operatorii ec. cu profil nealimentar 

si asociatii de propietari cel putin o data 

la semestru(primavara si toamna) si ori 

de cate ori este nevoie pt stingerea unui 

focar;                                                                

2.pt operatorii ec. cu profil alimentar,cel 

putin o data la trimestru si ori de cate ori 

este nevoie pt stingerea unui focar;           

3.pentru spatiile deschise din domeniul 

public si privat al UAT nu mai putin de 3 

tratamente/an                                                

4.pt. PF.la solicitarea acestora sau ori de 

cate ori este nevoie pt stingerea unu 

focar 

Operator 

autorizat,licentiat,con

tractat de beneficiar

Delarvizare
Cand este cazul ,delarvizarea va preceda 

lucrarea de dezinsectie

Operator 

autorizat,licentiat,con

tractat de beneficiar

Dezinfectie Se executa la solicitarea PJ si a PF

Operator 

autorizat,licentiat,con

tractat de beneficiar

Pentru combaterea tantarilor se executa 

minim 3 tratamente pe an si ori de cate 

ori este nevoie pt spatiile comune inchise 

ale cladirilor

Dezinsectie

Pentru combaterea tantarilor se executa 

lunar,in sezonul cald.                            

Pentru combaterea altor vectori 

dezinsectia se executa :            

a)trimestrial si ori de cate ori este nevoie 

;in spatiile inchise ale operatorilor econ. 

cu profil nealimentar,institutii publice si 

spatii comune inchise ale cladirilor;  

b)lunar si ori de cate ori este nevoie ,in 

spatiile inchise ale operatorilor econ. cu 

profil alimentar si ale unitatilor sanitare; 

c)numai la solicitarea pers.fiz din spatiile 

cu destinatie locuinta

Operator 

autorizat,licentiat,con

tractat de beneficiar

La primirea buletinelor de avertizare 

emise de Unitatea fitosanitara 

Timis,pentru speciile recomandate prin 

buletinele de avertizare 

Operator 

autorizat,licentiat,con

tractat de beneficiar

Tratamente 

fitosanitare

Mod de 

executare

Operatie Locul de desfasurare al 

activitatii

Termen/fregventa executarii operatiunii Responsabilitate 

   

   Tabel 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI (pentru Primăria Orasului Teius) 
 

a) Anunţul public al acţiunii - D.D.D. (pentru domeniul public al Orasului Teius), 
b) Afiş de avertizare (pentru domeniul public al Orasului Teius), 
c) Proces verbal de recepţie a lucrării (pentru domeniul public şi privat al Orasului Teius) 

 
 

 
8. LISTA CUPRINZÂND STRUCTURILE ORGANIZATORICE CĂRORA LI SE APLICĂ/ 
DIFUZEAZĂ 
 

 

Nr. 
Sectoarele la care se difuzează 

Semnătura 

crt. de primire  

1. Cabinet Primar  

2. Viceprimar  

3. Secretar general  

4. Administrator Public  

5. Compartiment PSI  

6. Compartiment Biblioteca  

7. Compartiment Administrativ  

8. Directia de Asistenta sociala   

9. Serviciul buget Contabilitate   

10. Serviciul Urbanism   

11. Compartiment Juridic  

12. Compartiment audit   

13. Serviciul impozite si Taxe   

14. SPCLEP  

15. Serviciul Tehnic  

16. Compartiment Achizitii Publice   

17. Compartiment Poilitia Locala   

18. Compartiment Implementare Programe   

19. CNIPT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Notă:  
Difuzarea Programului anual cadru de combatere a vectorilor şi dăunătorilor din  Orasul 

Teius se realizează astfel: 
1. pentru serviciile/compartimentele din Primăria Orasului Teius → Cabinet primar/Administrator 

Public 
2. pentru operatorii economici → Cabinet primar/Administrator Public pentru Asociaţiile de 

proprietari/blocuri → Cabinet primar/Administrator Public  
3. pentru instituţiile de învăţământ/unitati sanitare → Cabinet primar/Administrator Public 
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CAPITOLUL I - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

 

Art1. - Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Teius, stabilind nivelurile de 

calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţiile de eficienţă şi 

siguranţă. 

Art2.- Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă 

în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Teius. 

Art3.- (l) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care defines caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă in exploatare, precum si sisteme de 

asigurare a calităţii, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante din domeniul 

dezinsecţiei, dezinfecţiei şi deratizării. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 

verificarea, inspecţia si condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum si la alte condiţii ce deriva din actele 

normative si reglementările în legătură cu desfăşurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie si 

dezinfecţie. 

(3) Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii şi la protecţia mediului,care sunt 

în vigoare, trebuie respectate permanent de către operator (prestator) pe parcursul prestării activităţilor 

de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Teius. 

 

 

CAPITOLUL II - CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE 

 

Art.4. - Operatorul activităţilor de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie din cadrul serviciului de 

salubrizare al Orasului Teius, va asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului; 

b) exploatare , întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 

complexitatea instalaţiei si specificul locului de munca; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă si calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor si precizaţi in Regulamentul de organizare activităţilor dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare 

din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Teius, furnizarea către Primăria Orasului Teius, 

respectiv A.N.R.S.C. , a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile si la actele individuale pe 

baza cărora prestează activităţile de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie, în condiţiile legii; 

d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii activităţilor de deratizare, 

dezinsecţie şi dezinfecţie; 
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e) prestarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe întreg domeniul public şi privat al 

Orasului Teius, pentru care deţine contract de delegare a gestiunii; 

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

g) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparaţii executate cu forte proprii şi terţi; 

h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţilor si de rezolvare operativa a acestora; 

J) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 

k) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 

Art.5. –Obligaţiile şi răspunderile operatorului referitoare la activităţile care fac obiectul prezentului 

caiet de sarcini, cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare al activităţilor de dezinsecţie, 

dezinfecţie si deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Teius. 

Art.6. - Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror reparaţii, investiţii, precum si a altor 

cheltuieli în scopul funcţionarii corespunzătoare a activităţilor de deratizare, dezinfecţie si dezinsecţie. 

 

 

CAPITOLUL III - ACTIVITATILE DE DEZINSECŢIE, DERATIZARE 

ŞI DEZINFECŢIE DIN CADRUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

AL ORASULUI TEIUS 

 

Art. 7. - (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, operatorul 

împreuna cu autoritatea locala, întocmeşte, anual, un program unitar de acţiune pentru combatere a 

vectorilor, care va cuprinde: 

a) tipul de vectori supuşi tratamentului; 

b) perioadele de execuţie; 

c) obiectivele la care se aplica tratamentele. 

(2) Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administraţiei 

publice locale, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile, 

(3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplica tratamentele sunt: 

a) spatiile deschise din domeniul public si privat al localităţii; 

b) spatiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; 

c) spatiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi 

alte asemenea) 
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d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare. 

Art.8. - Autoritatea administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu 

gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea 

tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile si/sau 

generatoare de disconfort din spatiile pe care le deţin sub orice titlu la frecvenţa prevăzută în prezentul 

caiet de sarcini. 

Art. 9. - (1) Dezinsecţia este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace ecologice, biologice 

si chimice, având ca scop menţinerea unui nivel scăzut al densităţii insectelor, realizând condiţii 

corespunzătoare de igiena si confort pentru populaţie, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a 

unor boli prin intermediul insectelor vectoare. 

Remanenta insecticidelor este dictata de: 

- insecta ţinta; 

- gradul de infestare; 

- gradul de igienizare a locaţiei unde se acţionează; 

- substanţa activă din biocidul folosit; 

- doza şi rata de aplicare; 

- suprafaţa pe care se actionează , 

Activitatea de dezinsecţie se efectuează pe domeniul public şi privat al Orasului Teius , respectiv: 

a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare; 

c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol si alte asemenea) ale 

persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari; 

d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale 

instituţiilor publice din subordine, parcuri, spatii verzi, cimitire, pieţe, târguri şi alte asemenea; 

e) spaţiile deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice: terenuri ale operatorilor 

economici, terenuri ale persoanelor fizice si asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor 

publice, altele decât cele prevăzute la lit.. d); 

f) căminele si canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie 

termica, telefonie, reţele subterane de fibra optica si alte asemenea; 

g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile 

de tip condominiu; 

h) subsoluri umede sau inundate; 

i) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de transfer, 

staţii de sortare si alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor; 
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j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sănătatea 

oamenilor si a animalelor. 

(2) Deratizarea reprezintă complexul de mijloace şi măsuri, aplicate de toţi factorii interesaţi 

în combaterea rozătoarelor dintr-un biotop, în scopul reducerii substanţiale a numărului lor. 

Având în vedere anumite particularităţi biologice ale rozătoarelor: maturitatea sexuala 

timpurie (2 luni), perioada scurtă de gestaţie (21 de zile), prolificitate mare (8-12 pui/fătare), număr 

mare de fătări (4-6/an, transmitere genetica a rezistentei dobândite la substanţe toxice precum şi faptul 

că , chiar după o deratizare eficace, terenul rămas liber este ocupat rapid de către populaţiile din 

vecinătate, practic este imposibil de vorbit de stârpirea rozătoarelor, 

Acţiunea de deratizare a domeniului public şi privat este o acţiune energică pe o perioada scurta de 

timp, prin folosirea exclusivă a substanţelor raticide anticoagulante, urmărindu-se uciderea unui 

număr cât mai mare de rozătoare şi în care măsurile sanitare deţin un rol foarte important, implicând 

toţi factorii de răspundere interesaţi, cat şi întreaga populaţie de pe raza localităţii, 

Deratizarea se efectuează la obiectivele în care: 

a) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie; 

b) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun; 

c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile interioare 

sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a 

animalelor, inclusiv in zonele demolate şi/sau nelocuite. 

(3) Dezinfecţia este o metoda a igienei constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a 

bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe 

suprafeţele supuse acestei operaţiuni. 

Dezinfecţia se efectuează în: 

a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, 

staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor; 

b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor 

municipale; 

c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; 

d) mijloace de transport în comun; 

e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice; 

f) în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, 

(4) Pentru desfăşurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, prestatorul va 

întocmi o metodologie de lucru, care să conţină informaţii relevante privind aplicarea fiecărei 

substanţe în parte. 
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(5) Substanţele utilizate trebuie sa aibă Aviz Sanitar eliberat de Ministerul Sănătăţii, aflate în 

perioada de garanţie, şi să facă parte din categoria Xn sau Xi (grupele III sau IV de toxicitate), 

(6) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie în condiţiile legii, în aria administrativ - teritorială a Orasului Teius. 

 

SECTIUNEA 1 - LISTA SUPRAFETELOR ESTIMATE PENTRU APLICAREA 

ACTIVITATIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECTIE ŞI DEZINFECTIE 

 

Cantităţile estimate pentru efectuarea prestaţiilor sunt: 

 

Dezinsectie: 

- cca 7353 mp – cladiri ale UAT Teius  

- cca 80.536 mp – piete,targuri si oboare 

- cca 10.000 mp parcuri si zone verzi 

- cca 559.500 mp zone nelocuite/neconstruite/aliniamente stradale 

- cca 89.800 mp cimitire 

- cca 14.600 mp maluri de lacuri  

- cca 900,35  ha dezinsectie aeriana 

- cca 360.564,97 mp gospodarii individuale  si blocuri de locuit  

 

Deratizare: 

 

- cca 7353 mp – cladiri ale UAT Teius  

- cca 80.536 mp – piete,targuri si oboare 

- cca 10.000 mp parcuri si zone verzi 

- cca 559.500 mp zone nelocuite/neconstruite/aliniamente stradale 

- cca 89.800 mp cimitire 

- cca 14.600 mp maluri de lacuri  

- cca 900,35  ha dezinsectie aeriana 

- cca 360.564,97 mp gospodarii individuale  si blocuri de locuit  
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Dezinfectia: 

Spatii inchise ale domeniului privat (unitati de invatamant si sanitare, institutii publice) si la 

solicitarea Directiei de Sanatate Publica  acolo unde se constata existenta unui focar de infectie sau 

pentru prevenirea unui focar de infectie, conform legislatiei in vigoare. 

-  cca 7353 mp – cladiri ale UAT Teius (unitati de invatamant,unitati sanitare si institutii publice) 

-  cca 363,064.9 7mp gospodarii individuale  si blocuri de locuit  

Prestaţiile efectuate persoanelor juridice, pentru clădirile deţinute şi punctele gospodăreşti, cu 

excepţia instituţiilor şi unităţilor de învăţământ finanţate din bugetul local, precum şi prestaţiile 

efectuate persoanelor fizice, pe domeniul privat al acestora, în interiorul gospodăriilor 

individuale (case) si apartamentelor vor fi finanţate în baza contractelor de prestări servicii 

încheiate de către operator cu aceşti utilizatori. 

Art. 10. - Suprafeţele pe care se vor efectua lucrările care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, se 

vor modifica în funcţie de bugetul alocat şi ori de câte ori necesitatea o impune, în funcţie de 

finalizarea acţiunii de inventariere şi a documentaţiilor cadastrale, aceasta lista de cantităţi de lucrări 

va fi reactualizată. 

Periodicitatea execuţiei: 

Art.11. - Din punct de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 

a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar si asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o 

data pe semestru şi ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar; 

b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o data pe trimestru şi ori de cate ori este 

nevoie pentru stingerea unui focar; 

c) pentru spatiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativteritoriale în 

conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an; 

d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui 

focar. 

Art12. - Din punct de vedere al frecventei, dezinsecţia se execută ; 

(1) Din punctul de vedere al frecvenţei , dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se executa: 

lunar, în sezonul cald în perioada Mai - Septembrie , pentru spaţiile deschise prevăzute în 

programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare; 

e) minimum 3 tratamente pe an şi ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune închise ale clădirilor, 

(2) Pentru combaterea alter vectori dezinsecţia se executa: 

a) trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil 

nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor; 
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b) lunar şi ori de cate ori este nevoie, în spatiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar 

si ale unităţilor sanitare; 

c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spatiile cu destinaţie de locuinţă, 

(3) Tratamentele în zonele verzi de cartier, parcuri, cursuri de apa, rigole, puncte gospodăreşti, 

cimitire, stadioane, teren baze sportive, terenuri concesionate, închiriate, terenuri cu vegetaţie aferente 

străzilor, aliniamentelor stradale, trotuarelor, se vor efectua utilizând aparatura de tratare la sol cu 

ceata rece sau calda . 

(4) Tratamentele la clădirile de tip condominii casa scării şi subsol şi gospodăriile individuale (case), 

se vor efectua , utilizând aparatura de tratare cu ceata rece sau calda şi ori de cate ori necesitatea o 

impune; 

In cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor, cat şi a 

adulţilor. 

Art.13. - Din punct de vedere a frecvenţei, dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor 

fizice sau juridice. 

 

SECTIUNEA A 2-A - DOTARE TEHNICO -MATERIALA 

 

Art.14. - In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta substanţele pe care le va utiliza în cadrul 

activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. Vor fi acceptate numai substanţe biocide 

(larvicide, insecticide şi rodenticide) cuprinse în Registrul National al Produselor Biocide pentru 

igiena publică , care au aviz sanitar în termen de valabilitate. 

Art.15. - (1) Ofertantul are obligaţia de a-si dimensiona parcul auto (mijloace speciale de transport), 

utilajele si echipamentele, precum şi personalul calificat, astfel încât să asigure desfăşurarea 

activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în condiţii corespunzătoare, pe raza Orasului 

Teius, pe toata durata derulării contractului, cu respectarea normelor de sănătate, securitate în munca 

şi P.S.I. 

(2) Perioada maxima de timp pentru executarea cu eficienta a unui tratament la activităţile de 

deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie este de 5 zile. 

Art. 16. - Dotări minime solicitate, necesare pe toata durata de prestare a serviciului: 

1. Ofertantul va face dovada deţinerii mijloacelor de transport menţionate - proprietate, leasing 

sau închiriere şi va deţine pe toata durata de prestare a serviciului, de următoarele utilaje şi 

echipamente pentru efectuarea serviciilor şi va prezenta documente doveditoare ale acestora: 

a) aparate tip atomizor portabil, generatoare de ceata rece dotate cu sistem de dispersie în volum ultra 

redus (ULV) – conform normativ legal : 

b) aparate portabile (tip fogger) generatoare de ceaţă caldă -  conform normativ legal 

c) generatoare de ceaţă rece de mare capacitate pe platforma auto - conform normativ legal; 

d) generatoare de ceata calda de mare capacitate pe platforma auto - conform normativ legal; 
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e) pulverizatoare portabile - conform normativ legal.; 

f) maşini pentru transportul personalului, substanţelor, utilajelor si materialelor auxiliare specifice 

serviciului de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, - conform normativ legal 

g) recipiente pentru dozarea rationale a raticidelor - conform normativ legal; 

h) materiale de avertizare si informare privind desfasurarea activitatilor – conform normativ legal 

i) echipamente de protecţie şi de lucru individualizate si inscripţionate cu denumirea societăţii 

prestatoare - conform normativ legal 

2. Ofertantul va face dovada deţinerii unui contract de incinerare cadavre rozătoare, raticide / 

pesticide neconsumate si ambalajele pesticidelor utilizate, încheiat cu o societate autorizată. 

3. Ofertanţii trebuie sa prezinte o declaraţie pe proprie răspundere prin care se oblige ca în cel mult 30 

de zile de la atribuirea contractului, vor deţine spaţiul pentru punctul de lucru şi autorizaţiile necesare 

pentru desfăşurarea activităţii pe raza Orasului Teius prin antecontract, contract de închiriere, contract 

vânzare - cumpărare sau alte forme legale de deţinere; operatorul va deţine punctul de lucru pe toata 

durata contractului de delegare, prevăzut cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii, depozitarea 

substanţelor periculoase, desfăşurarea activităţii de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, si 

program de funcţionare permanent. 

4. Ofertantul va prezenta în copie conforma cu originalul, autorizaţiile pentru prestarea serviciilor de 

deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie, de la: 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului; 

- Autoritatea Naţionala Sanitar Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor;  

Ofertantul va prezenta licenţa minim clasa a-3-a, eliberata de ANRSC pentru activităţile de deratizare, 

dezinsecţie si dezinfecţie din cadrul serviciul de salubrizare. 

Operatorul va deţine licenţă ANRSC şi autorizaţiile necesare prevăzute de lege pentru desfăşurarea 

activităţilor de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie, pe toata durata de prestare a serviciului. 

Art.17. Personal minim solicitat, necesar pe toata durata de prestare a serviciului: 

Operatorul va face dovada ca dispune de un număr minim suficient de personal, format din : 

a) operatori, agenţi ODD, calificaţi si atestaţi conform legislaţiei în vigoare pentru prestarea 

activităţilor de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie, 

b) medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania  

c) inspector securitatea muncii ; 

d) inginer de mediu; 

Art.18. - Operatorul activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din cadrul serviciului de 

salubrizare din orasul Teius, trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate pentru 

toţi utilizatorii cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi. 
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Art.19. - Ofertantul trebuie sa facă dovada că deţine în proprietate/folosinţă, în sistem leasing sau 

închiriere un minim de echipamente si utilaje (menţionate la Art. 16) pe care sa le folosească pentru 

acest contract. 

Art.20. - Utilajele prezentate în oferta trebuie menţinute în starea tehnica optima pentru a asigura 

desfăşurarea continua a activităţii. 

 

SECTIUNEA A 3-A - CONDITII TEHNICE SI DE CALITATE 

 

Art.22. - La activitatea de deratizare: 

(1) Se vor folosi numai produse raticide aflate in perioada de garanţie şi se vor desigila numai in 

prezenta reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor, 

(2) Produsele raticide trebuie să prezinte eficienţă atât în combaterea şoarecilor, cat si a şobolanilor , 

(3) Vor fi acceptate raticide numai din grupele Xi si Xn de toxicitate; 

(4) Raticidele folosite vor fi sub forma solida, momeli parafinate sau batoane cerate, pentru a evita 

eventuale incidente cauzate de folosirea raticidelor cu o alta forma de prezentare, precum praf, etc., 

(5) Raticidele vor fi prezentate în recipiente sigilate, care să aibă prevăzuta data expirării (termenul de 

valabilitate) în clar. 

(6) Operatorul îşi va instrui temeinic întreg personalul implicat în acţiunile de combatere , pentru 

respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, punctele de întâlnire, normele PSI protecţia muncii, 

normele de aplicare a produselor raticide pe unitatea de suprafaţă, normele de proiecţie a locuitorilor 

din zonele unde lucrează. 

(7) Norma de aplicare a raticidelor va fi cea recomandată de producător şi în funcţie de gradul de 

infestare. 

(8) Anunţarea populaţiei - prin mijloace mass-media, explicarea cadrului legal si a importantei 

acţiunii. 

Art.23. - La activitatea de dezinsecţie: 

( 1) Se vor folosi numai substanţe aflate în perioada de garanţie şi se vor desigila numai in prezenta 

reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor. 

(2) Se va lucra numai când condiţiile meteo sunt favorabile pentru obţinerea eficientei maxime a 

acţiunilor de combatere, 

(3) Se vor utiliza doze de cantităţi de substanţă conform normativelor în vigoare - fisei tehnice - 

aplicate pe fiecare unitate de suprafaţă, astfel încât să se asigure eficienţa maximă a combaterii pentru 

perioada garantata a produsului, în acest scop prestatorul va prezenta obligatoriu reprezentanţilor 

beneficiarului care urmăresc lucrarea - prospectele substanţelor folosite. 

(4) Operatorul îşi va instrui temeinic întreg personalul implicat în acţiunile de combatere pentru a 

respecta întocmai graficul, traseul, punctele de întâlnire, normele privind protecţia muncii, normele de 

aplicare a substanţei pe unitatea de suprafaţa, normele de protecţie a locuitorilor din zonele unde 

lucrează. 
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(5) Timpul nefavorabil desfăşurării în condiţii de eficienta maxima a prestaţiilor contractate va decala 

corespunzător graficul de execuţie a lucrărilor de combatere angajate, în aceste cazuri se vor încheia 

notificări scrise între părţile contractante. 

(6) Insecticidele folosite trebuie sa nu păteze, sa nu prezinte miros neplăcut, sa fie biodegradabile , sa 

nu dăuneze suprafeţele pe care se aplică şi să aibă eficienta pentru combaterea insectelor taratoare si 

zburatoare. 

(7) Diluţia insecticidelor pentru alcătuirea soluţiei de lucru se va face ţinând cont de recomandările 

producătorilor, 

(8) Norma de aplicare a soluţiei de lucru se va stabili în funcţie de insecta ţinte (taratoare sau 

zburatoare) si/sau gradul de infestare. 

(9) Anuntarea populatiei - prin mijtoace mass-media, explicarea cadrului legal si a importantei 

actiunii. 

 

Art.24. - La dezinfecţie: 

(1)  Se vor folosi numai substanţe aflate în perioada de garanţie. 

(2) Vor fi acceptate numai produse dezinfectante din clasele Xi si Xn. Ofertantul va elabora 

propunerea tehnica astfel încât aceasta să respecte toate cerinţele si specificaţiile tehnice prevăzute în 

Caietul de sarcini, pentru fiecare activitate în parte, 

Se va include : 

a) Descrierea modalităţii în care ofertantul va presta efectiv serviciile solicitate în Caietul de sarcini, 

detalii referitoare la modalitatea de organizare a serviciilor, conform obligaţiilor referitoare la 

realizarea serviciului si repartizarea personalului astfel încât să se asigure continuitatea serviciilor. 

b) Se va ataşa lista materialelor si substanţelor ce se folosesc pentru activităţile 

 

SECTIUNEA A 4-A - PROCEDEE DE LUCRU SI RECEPTIA LUCRARILOR 

 

Art.25. - Pentru buna organizare şi urmărire a execuţiei, pe baza Programului unitar de acţiune, se va 

întocmi un grafic de execuţie a lucrărilor de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie, cu specificarea 

zonelor şi perioadei calendaristice de acţiune, inclusiv responsabilii de lucrare corespunzători parţilor 

contractante. 

Art.26. - Urmărirea modului de execuţie a lucrării se va face de către delegaţii beneficiarului , care 

prin semnarea proceselor verbale de recepţie vor confirma cantitatea lucrărilor si modul de execuţie a 

acesteia. 
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Art.27. – Recepţia serviciilor se va face zilnic în perioada de execuţie, 

Art.28. - Verificarea eficienţei prestaţiei se va face prin acţiuni de monitorizare, 

Art.29. - Prestarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie se va executa astfel încât sa se 

realizeze: 

a) continuitatea activităţii pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor contractuale; 

b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; 

c) controlul calităţii serviciului prestat; 

d) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciilor; 

e) respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al activităţilor de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Teius si al Caietului de 

sarcini , în condiţiile legii; 

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor si dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în 

întreaga arie administrativ teritoriala încredinţată; 

h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, aprobaţi de Consiliul Local al Orasului 

Teius , în condiţiile legii; 

i) asigurarea, pe toata durata de executarea a serviciului, de personal calificat si in număr suficient, 

Art.30. - Obiectivele operatorului activităţilor de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie din cadrul 

serviciului de salubrizare sunt : 

a) cunoaşterea zonei si a locului unde se executa deratizarea, dezinsecţia si dezinfecţia; 

b) stabilirea vectorilor din zona unde se executa deratizarea, dezinsecţia fi dezinfecţia ; 

c) determinarea nivelului de infestare; 

d) stabilirea substanţelor şi a concentraţiei ce se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona 

propusa pentru deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie, astfel ca, tratamentele aplicate să nu aibă efecte 

nocive asupra cetăţenilor, solului, apei si sa nu persiste ca elemente poluante; 

e) pregătirea afişelor pentru avizarea populaţiei şi inclusiv asupra toxicităţii substanţelor utilizate; 

f) instruirea operatorilor care execută operaţiile de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie; 

g) anunţarea în presa locala a programului de lucru, care va cuprinde zona şi perioada efectuării 

Art.31. - Operatorul va efectua lucrările de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie conform programului 

prestabilit precum şi ca urmare a sesizărilor făcute de persoane juridice, fizice, instituţii publice 

asociaţii de proprietari, referitoare la existenta unor focare de infecţie sau de vectori, 
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Art.32. Operatorul va verifica periodic daca tratamentele aplicate au avut efectul scontat sau daca 

după efectuarea lucrărilor s-au stins focarele de infecţie sau dăunătorii au emigrat în zonele netratate, 

Art.33. - Operatorul, in urma sesizărilor primite, va identifica locurile unde se cuibăresc insectele si 

rozătoarele si sunt posibile focare de infecţie, stabilind tratamentele si periodicitatea efectuării 

acestora. 

Art.34. - (1) Personalul operatorului care deserveşte mijloacele de transport a substanţelor pesticide 

(numai din grupele Xi si Xn de toxicitate), trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului 

acestor substanţe, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze substanţe pesticide si 

ambalaje pe traseu. 

(2) Pentru transportul substanţelor pesticide se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc 

pentru sănătatea populaţiei si a mediului. 

(3) Ambalajele substanţelor folosite în desfăşurarea activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie 

se vor incinera prin grija operatorului la o societate autorizata pentru aceste servicii, 

Art.35. - Operatorul are obligaţia aducerii la cunoştinţa populaţiei asupra prezentei si toxicităţii 

substanţelor utilizate, prin amplasarea de afişe în locuri vizibile. 

 

 

SECTIUNEA A 5-A - CONDITII DE EXPLOATARE A ACTIVITATILOR 

DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE DIN CADRUL SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE 

 

Obiective de exploatare 

Art.36. - (1) Obiectivele pe care trebuie sa le atingă activităţile de deratizare, dezinsecţie si 

dezinfecţie, sunt următoarele: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor; 

b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie; 

c) dezvoltarea durabila a serviciului; 

d) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de 

dezvoltare, în concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 

Obiective de ordin economic 

Art.37. - (1) Activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor urmări sa realizeze un raport 

calitate/cos cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare si un echilibru intre 

riscurile si beneficiile asumate prin contract. 

(2) Structura si nivelul tarifelor practicate var reflecta costul efectiv al prestaţiei si vor fi in 

conformitate cu prevederile legale, în cadrul ofertei economice se vor prezenta distinct 

valoarea manoperei si valoarea materialului ( substanţei utilizate) cat si celelalte componente 

de preţ. 
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Obiective de mediu 

Art.38. ( 1) Pe perioada derulării contractului de delegare se vor respecta condiţiile impuse prin actele 

de reglementare emise de autorităţile de mediu competente , care se vor obţine prin grija si pe 

cheltuiala delegatului 

(2) Pe toata perioada derulării contractului de delegare - operatorul va implementa 

condiţionările ce se stabilesc prin acte normative, emise de autorităţile de mediu competente 

conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. 

 

SECTIUNEA A 6-A - SARCINILE IN DOMENIUL INVESTIITILOR 

Art.39. – Finanţarea investiţiilor se asigura din următoarele surse: 

a) fonduri proprii ale operatorului: credite bancare, fără garantare din partea autorităţii administraţiei 

publice locale sau de către stat; 

b) contribuţia de capital privat a operatorului; 

c) sprijin nerambursabil din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipament de 

performanta, 

Art.40. – Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea activităţilor 

de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de 

delegare în conformitate cu prevederile legale. 

 

CAPITOLUL IV - CLAUZE FINANCIARE SI DE ASIGURARI 

Art.41. Ofertantul trebuie sa prezinte la data licitaţiei o declaraţie pe proprie răspundere că va deţine 

spaţiul necesar desfăşurării activităţii situat pe raza Orasului Teius (antecontract, contract de 

închiriere, vânzare - cumpărare sau alta forma legala de deţinere) în cel mult 30 de zile de la atribuirea 

contractului. 

 

CAPITOLUL V  - OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI 

Art.42. - (1) Delegatul trebuie sa respecte obligaţiile privind protecţia mediului care decurg direct din 

prestarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie, precum si cele derivate din activităţile 

conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto, neutralizarea si incinerarea 

deşeurilor. 
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CAPITOLUL VI - DURATA DELEGARII 

Art.43. - (I) Durata pentru care se deleagă activităţile de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie în orasul 

Teius este de minim 1(un) an cu posibilitatea de prelungire a acestuia in conformitate cu prevederile 

art. 32 alin.3 din Legea nr.51 /2006 republicata, 

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subdelegarea sau subcontractarea 

activităţilor de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie. 

(3) Intenţia operatorului de solicitare a prelungirii se face cu 3 luni înainte de expirarea acestuia. 

(4) In situaţia în care delegatarul nu doreşte prelungirea contractului, va anunţa în scris operatorul cu 

cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului contractual si se va demara procedura de încredinţare a 

serviciului conform prevederilor legale. 

 

CAPITOLUL VII - REDEVENTA 

Art.44.(1) Redevenţa care se plăteşte de către delegat delegatarului este de 1.5% din valoarea 

contractelor fără TV.A. care a va fi achitata de delegatar din valoarea încasată din contractele 

încheiate cu utilizatorii, anual, pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie prestate de 

delegate pe raza Orasului Teius. 

(2) Plata redevenţei se face prin ordin de plata în contul delegatarului deschis la Trezoreria Teius pe 

baza de factura emisa de delegatar. 

(3) Redevenţa se va plăti semestrial până la data de 30 iunie si respectiv până la data de 15 decembrie 

pentru anul în curs, pe baza de factura emisa de delegatar. 

(4) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii da dreptul delegatarului să ceara 

delegatului penalităţi in cuantum de 0,5% pe zi din plata restanta. Plăţile se vor considera efectuate 

prioritar în contul penalităţilor (pana la plata integrala a acestora) şi numai după aceea în contul 

redevenţei restante , 

(6) Daca pe parcursul desfăşurării contractului apar mai mult de trei întârzieri privind plata redevenţei, 

contractul încetează pe deplin drept fără punere în întârziere si fără sesizarea instanţei de judecata 

delegata fiind obligat la plata unei sume ce reprezintă clauza penala in cuantum de 50% din valoarea 

totala a redevenţei anuale. 
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Cap. 1. DISPOZITII GENERALE 

 
 

Art.1.  1)  Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind organizarea si 

functionarea serviciului desalubrizare  deratizare, dezinsectie si dezinfectie   in Orasul Teius  

definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciilor de 

deratizare, dezinsectie, dezinfectie precum si relatiile dintre operatorii si utilizatorii acestor 

servicii . 

 2) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de deratizare, 

dezinsectie, dezinfectie  a Orasului Teius  pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale 

institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul Orasului  Teius. 

 3) Prevederile prezentului regulament se aplica la proiectarea, executarea, 

receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de 

deratizare, dezinsectie, dezinfectie  cu urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare. 

 4) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie indiferent de 

forma de proprietate si de modul in care este organizata gestiunea serviciilor pe teritoriul 

Orasului Teius, se vor conforma prevederilor prezentului regulament. 

 5) Agentii economici, institutiile publice, asociatiile de proprietari/locatari, 

persoanele fizice etc. vor respecta prevederile prezentului regulament. 

 

 

 

Cap.2. PRINCIPII SI CONDITII DE FUNCTIONARE A SERVICIILOR 

DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE 
 

  

Art.2.1. Serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie este parte componenta a 

servicului public de salubrizare si are ca obiectiv principal protectia sanatatii oamenilor si a 

mediului impotriva efectelor daunatoare generate de rozatoare, diferite insecte, care sunt 

purtatoare de boli microbiene si parazitare atat la oameni cat si la animale. Serviciul de 

deratizare, dezinsectie, dezinfectie este organizat si functioneaza pe baza urmatoarelor 

principii:  

a) Protectia sanatatii publice ; 

b) Autonomia locala si descentralizarea ; 

c) Responsabilitatea fata de cetateni; 

d) Conservarea si protectia mediului inconjurator ; 

e) Calitate si continuitate ; 

f) Tarife echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor; 

g) Nediscriminarea si egalitatea tuturor utilizatorilor; 

h) Transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor ; 

i) Administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a fondurilor 

publice; 

j) Securitatea serviciului; 

k) Dezvoltarea durabila  
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Art.2.2. 1) Serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie va indeplini, la nivelul 

utilizatorilor, indicatorii de performanta aprobati de Consiliul Local al Orasului Teius si care 

sunt prevazuti in prezentul Regulament de organizare si functionare a serviciului de deratizare, 

dezinsectie, dezinfectie. 

 

                           2) Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  cuprind urmatoarele 

activitati: 

               a)   Cunoasterea zonei si a locului unde se executa deratizarea, dezinsectia si 

dezinfectia; 

   b) Stabilirea daunatorilor din zona unde se executa deratizarea, dezinsectia si                          

dezinfectia 

               c)  Determinarea nivelului de infestare ; 

               d) Stabilirea substantelor si a concentratiei pentru combaterea daunatorilor din zona 

propusa pentru deratizare, dezinsectie si dezinfectie, ca tratamentele aplicate sa nu aiba 

remanenta ridicata pentru ca ele ajung foarte repede in apa si sol unde persista, apoi ca elemente 

poluante;  

               e) Pregatirea afiselor pentru avertizarea asupra prezentei si toxicitatii substantelor 

utilizate; 

               f) Instruirea agentilor DDD care executa deratizarea, dezinsectia, dezinfectia;  

               g) Anuntul in presa locala privind programul de lucru : zona, data, ora si cine executa 

lucrarea. 

Art.2.3. Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  se organizeaza pentru 

satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici. 

Art. 2.4. Serviciile de deratizare, dezinsectie , dezinfectie   vor asigura : 

    a) Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor ; 

                b)Promovarea calitatii si eficientei activitatilor de deratizare, dezinsectie si 

dezinfectie ; 

    c) Dezvoltarea durabila a serviciilor ; 

                d) Protectia mediului inconjurator . 

 

 

Cap. 3. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR DE 

DERATIZARE, DEZINSECTIE,DEZINFECTIE   

 
 

GESTIUNEA SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE  

 

 

  Art.3.1.Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, 

monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie din 

Orasul Teius   intra in atributiile Consiliului Local  si ale A.N.R.S.C., conform competentelor 

si atributiilor stabilite de legislatia in vigoare pentru fiecare autoritate. 

 Art.3.2. Pentru asigurarea dezvoltarii durabile in domeniul deratizarii, dezinsectiei,  

dezinfectiei autoritatile administratiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare si 

functionare pe termen mediu si lung a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie , tinand 

seama de documentatiile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-sociala a 

unitatii administrativ teritoriale . 
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 Art.3.3. Relatiile dintre operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si 

utilizatorii acestor servicii se desfasoara pe baze contractuale . 

 Art.3.4. Alegerea formei de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  

se face prin hotarare a Consiliului Local . 

Art. 3.5.   1) In contractele de delegare vor fi stabiliti indicatori de performanta privind 

eficienta si calitatea serviciilor prestate. 

      2) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie trebuie sa faca 

dovada experientei tehnice si manageriale in gestiunea unor sisteme similare, a bonitatii si 

capabilitatii financiare – garantii materiale, garantii bancare in conturi de depunere, situatia 

financiara a societatii – de a raspunde la cerintele specifice prevazute in caietele de sarcini 

aprobate de Consiliul Local. 

 

 

OPERATORII SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE   

 

Art.3.6.  1) Pot fi operatori ai serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  

societatile comerciale autorizate sa presteze servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  , 

prestare care se va efectua cu respectarea prevederilor legislatiei specifice in vigoare. 

      2) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie   beneficiaza 

de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate. 

  Art.3.7.  1) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie vor fi licentiati 

de catre ANRSC si vor realiza serviciile numai daca le-au fost atribuite activitatile in gestiune 

directa sau delegata in conditiile legii. 

          2) In prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  operatorii 

vor realiza si vor respecta urmatoarele cerinte : 

               a) Elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu si lung in domeniul specific de 

activitate; 

    b) Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli;  

    c) Planificarea investitiilor de infrastructura conform actelor normative in vigoare; 

    d) Anticiparea problemelor potentiale si solutiilor de rezolvare a acestora; 

    e) elaborarea planului de afaceri si a planului operational. 

      3) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie vor actiona 

pentru implicarea utilizatorilor. 

 

    

UTILIZATORII SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE 

  

 

Art. 3.8. 1) Utilizator al serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  poate fi orice 

persoana fizica sau juridica, care beneficiaza pe baza de contract de serviciile operatorului. 

    2)  Principalele categorii de utilizatori sunt :  

   a) Casnici : persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari; 

   b) Agenti economici; 

   c) Institutii publice  

 Art. 3.9.  1) Toti utilizatorii de pe teritoriul Orasului Teius  au garantat dreptul de a 

beneficia de acest serviciu. 

       2) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice 

privind serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si , la indicatorii de performanta ai 

serviciilor, la structura tarifara si la clauzele contractuale. 
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       3) Operatorul serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  este obligat 

ca prin modul de prestare a serviciilor sa asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai 

mijloace si utilaje corespunzatoare cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii 

publice si al protectiei mediului.  

       4) Operatorul serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  este obligat 

sa asigure continuitatea serviciilor conform programului aprobat de Orasul Teius,  cu exceptia 

cazurilor de forta majora care sunt mentionate in contractul de delegare sau in Hotararea de 

dare in administrare a serviciilor . 

 

 

 

Cap.4 . DOCUMENTATIA TEHNICA 
 

Art. 4.  1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima pentru toti 

operatorii care asigura serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie . 

    2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, precum si 

modul de intocmire , actualizare, pastrare, manipulare a acestor documente. 

 

 

 

 

Cap. 5.  SERVICIUL DE SALUBRIZARE , ACTIVITATILE DE 

DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI CONDITIILE DE 

FUNCTIONARE 
 

 

Art.5.1.  1) Obiectivele serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  sunt :  

    a) Protejarea sanatatii populatiei; 

    b) Protectia mediului inconjurator ; 

               c) Mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor 

               d) Conservarea resurselor naturale prin intermediul politicilor de reducere a factorilor 

de contaminare a acestora.  

    2) Cetatenii cu gospodarii individuale, agentii economici, institutiile publice 

si asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a asigura combaterea si stingerea focarelor 

de rozatoare purtatoare de maladii transmisibile si /sau generatoare de disconfort din 

gospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin cu orice titlu, precum si insectele purtatoare 

de vectori. 

    3) Finantarea activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  se asigura de 

Orasul Teius  pe domeniul public si de persoanele fizice/juridice pe domeniul privat. 

 Art.5.2.  1) Activitatea de dezinsectie se efecueaza in :  

    a) Cladiri ale institutiilor publice; 

    b) Parti comune ale cladirilor tip condominii; 

               c) Case – gospodarii individuale ; 

               d) Canale in care sunt amplasate retele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare; 

               e) Parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de apa; 

               g) Piete, targuri si oboare. 
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               f) Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei 

publice locale ; 

               h) Spatii de protectie civila  

                           2) Activitatea de dezinfectie se efectueaza in : 

               a) Cladiri ale institutiilor publice ; 

               b) Parti comune ale cladirilor tip condomini; 

               c) Case – gospodarii individuale  

               d) Spatii de protectie civila  

               e) Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei 

publice locale  

               f) Piete, targuri si oboare 

 

   3)Activitatea de deratizare se efectueaza in : 

                a) Cladiri ale institutiilor publice ; 

                b) Parti comune ale cladirilor tip condomini; 

                c) Case – gospodarii individuale  

                d) Spatii de protectie civila  

                e) Camine aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare; 

                f) Parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, aliniamente stradale; 

                g) Piete, targuri si oboare ; 

                h) Unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei 

publice locale . 

   Art. 5.3. Deratizarea se executa : 

a) Pentru agentii economici, cel putin o data pe semestru si ori de cate ori este nevoie 

pentru stingerea unui focar; 

     b) Pentru populatie si institutii publice, cel putin o data pe semestru si ori de cate ori 

este nevoie pentru stingerea unui focar;; 

                 c) Pe domeniul public de cel putin doua ori in perioada martie – decembrie . 

Art. 5.4. Din punct de vedere al frecventei, dezinsectia se executa :  

     a) Semestrial, in spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, in subsolurile 

tehnice si in caminele retelelor de alimentare cu apa, de canalizare si de alimentare cu energie 

termica. In cazul tratamentelor impotriva tantarilor este obligatorie actiunea atat impotriva 

larvelor, cat si a adultilor.  

     b) Lunar sau ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar in unitatile de 

productie si/sau de comert agroalimentar si in depozitele cu astfel de produse.  

     c) Trimestrial si ori de cate ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infectie in 

institutii;  

           d) Numai la solicitarea proprietarului spatiului cu destinatie de locuinta. In spatiile 

ocupate de copii, batrani, persoane cu afectiuni cronice, precum si in cele in care se gasesc 

animale de companie sau de paza , dezinsectia se executa utilizand numai produse din grupa 

Xi si Xn de toxicitate, care nu sunt iritante sau daunatoare pestilor sau animalelor cu sange 

cald. In cazul constatarii aparitiei unui focar, dezinsectia se efectueaza obligatoriu, fara a fi 

necesara solicitarea proprietarului spatiului cu destinatie de locuinta, numai cu aprobarea 

administratiei publice locale. 

     e) Tratamentele in spatiile verzi de pe raza Orasului Teius  se vor efectua in 

conformitate cu hotararea Orasului  Teius, utilizand aparatura de tratare de la sol si/sau spatial 

cu ceata rece sau calda . 
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 Art.5.5. Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, 

dezinsectie si dezinfectie, vor fi avizate obligatoriu de catre Ministerul Sanatatii. 

 Art. 5.6. 1) Persoanele fizice sau juridice detinatoare de spatii construite indiferent de 

destinatie, curti si/sau terenuri virane sau amenajate, unitatile de administrare a domeniului 

public, ocoalele silvice, institutiile publice, precum si unitatile care au in exploatare retele 

tehnico-edilitare sunt obligate sa efectueze deratizarea, dezinsectia si dezinfectia spatiilor 

detinute in conditiile prevazute in prezentul regulament. 

       2) Deratizarea, dezinsectia si dezinfectia spatiilor detinute se realizeaza 

numai de un operator licentiat de A.N.R.S.C.  si numai daca i-a fost atribuita activitatea in 

gestiune directa sau delegata in conditiile legii.  

         3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operatiilor de deratizare, 

dezinsectie si/sau dezinfectie si  au obligatia sa permita accesul operatorului in locurile unde 

urmeaza sa se realizeze operatia si sa mentina salubre spatiile pe care le au in proprietate, luand 

masuri de evacuare a tuturor rezidurilor solide, de spalare a incaperilor in care se efectueaza 

colectarea deseurilor, de eliminare a apei stagnate, de curatare a subsolurilor, de punere in 

ordine a depozitelor de materiale si de remediere a defectiunilor tehnice la instalatiile sanitare 

care provoaca inundarea sau stagnarea apei in subsoluri si/sau pe terenurile detinute. 

Art. 5.7. Operatorul care presteaza activitatea de deratizare, dezinsectie,dezinfectie  are 

urmatoarele obligatii : 

  

Procedura de lucru :  

  

 1) Inainte de inceperea lucrarilor in teren operatorul va anunta lucrarile de dezinfectie, 

dezinsectie sau deratizare  ce se vor efectua pe baza unui preaviz de executie, adus la cunostinta 

utilizatorului cu cel putin 7 zile inainte de inceperea lucrarilor respective. 

 2) La inceperea lucrarilor reprezentantul operatorului este obligat sa isi prezinte numele, 

societatea pe care o reprezinta, scopul vizitei, baza legala si sa verifice daca persoana cu care 

discuta are calitatea de persoana de contact. 

 3) La terminarea lucrarilor reprezentantul operatorului va inmana persoanei de contact 

un afisaj informativ de avertizare asupra prezentei toxicitatii substantelor utilizate. 

 4) Persoana de contact este pasibila de amenda in conditiile legii, daca refuza 

tratamentul. 

 5) Persoana de contact este obligata sa certifice prestatia conform conditiilor impuse 

prin preaviz. 

 

Executarea lucrarii:  

 

 1) Deratizarea, dezinsectia, dezinfectia se vor efectua conform normelor aprobate de 

Orasul Teius 

  2) Produsele utilizate in activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie vor fi avizate 

de catre Ministerul Sanatatii, pentru profilaxia sanitar umana. 

  3) Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu provoace daune de orice natura proprietatii 

utilizatorului obiectivului respectiv. 

  4) In cazul in care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, 

vizibila, proprietatii beneficiarului, acest fapt va fi mentionat pe bonul de lucru sau in procesul 
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verbal intocmit si va fi comunicat in mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, 

toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor. 

Completarea documentelor de lucru: 

 

1)  Dupa executarea lucrarii reprezentantul operatorului va completa bonurile de lucru 

si procesul verbal de receptie si le va prezenta persoanei de contact in vederea confirmarii. Un 

exemplar va ramane la persoana de contact. 

2) In cazul in care lucrarea nu a putut fi efectuata, obiectivul va fi avizat. Avizul va 

contine ziua si ora la care se va reveni si va fi inmanat persoanei de contact, in lipsa acestuia 

avizul va fi lasat la cutia postala sau va fi plasat la vedere pentru  a fi usor de depistat de catre 

personalul obiectivului.  

 

 

 

 

Cap.6. ACCESUL LA SERVICIILE DE DERATIZARE,DEZINSECTIE 

,DEZINFECTIE  

 
 

Art. 6.1. 1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Orasului Teius  

au garantat dreptul de a beneficia, pe baza de contract, de aceste servicii . 

 2) Pentru utilizatorii, persoane fizice sau juridice, care nu au incheiate 

contracte pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, Consiliul 

Local prin serviciul de specialitate, va lua masura obligarii acestora la incheierea de 

contracte de deratizare, dezinsectie, dezinfectie cu operatorul de servicii care presteaza 

serviciul in zona de domiciliu/resedinta a acestora. 

 Art. 6.2.  Serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  se organizeaza pentru 

satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici. 

Art. 6.3. Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice cu 

privire la serviciile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie cu referire la indicatorii de calitate 

ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale. 

 Art. 6.4. 1) Prin modul de operare operatorul serviciilor de deratizare, dezinsectie, 

dezinfectie este obligat sa asigure protectia sanatatii publice folosind mijloace si utilaje 

corespunzatoare cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si al 

protectiei mediului. 

2) Operatorul serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie este obligat sa 

asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatile 

administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forta majora care vor fi 

mentionate in contractele de operare. 

 3) Daca exista mai multi operatori, nici unul dintre acestia nu poate refuza 

prestarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si  catre un utilizator din acea 

localitate.  
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Cap. 7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE OPERATORILOR, 

UTILIZATORILOR,  

ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 
 

 

 Art.7.1. (1) Drepturile si obligatiile operatorilor serviciilor de deratizare, dezinsectie, 

dezinfectie se inscriu in : 

              a) Regulamentul de functionare pentru serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  

aflate in administrare directa; 

              b) Contractul de delegare sau de concesiune pentru serviciile de deratizare, 

dezinsectie, dezinfectie si , incredintate spre administrare altor agenti economici; 

              c) Contractul – cadru de prestari servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pentru 

utilizatori 

 2) Operatorii serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie care beneficiza 

de delegarea de gestiune vor fi licentiati de catre A.N.R.S.C.  

 3)Licentierea agentilor economici care intentioneaza sa devina operatori ai 

serviciilor publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie este o conditie obligatorie de 

participare la licitatiile pentru obtinerea contractelor de delegare. 

 Art. 7.2. Operatorii au urmatoarele drepturi : 

    a) Sa incaseze contravaloarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si  

prestate/contractate, corespunzator tarifului aprobat de Consiliul Local, determinat in 

conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C. ; 

               b) Sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 

               c) Sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor 

din economie ; 

               d) Sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a 

echilibrului contractual; 

               e) Sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitatii 

administrativ teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de 

delegare a gestiunii; 

               f) Sa aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local; 

               g) Sa aplice majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor 

fata de bugetul de stat, pana la atingerea cuantumului sumei pe care o are de incasat; 

               h) Sa intrerupa furnizarea serviciului in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale 

de catre utilizator, conform prevederilor legislatiei in vigoare; 

                i) Sa solicite recuperarea debitelor in instanta. 

Art. 7.3. Operatorii au urmatoarele obligatii : 

    a) Sa  tina gestiune separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili 

tarife juste in concordanta cu cheltuielile efectuate; 

    b) Sa asigure prestarea serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si  conform 

prevederilor contractuale si cu respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si 

normativelor tehnice in vigoare; 
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               c) Sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 

informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora 

presteaza serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, in conditiile legii; 

               d) Sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii 

activitatilor specifice serviciului de deratizare, dezinsectie si dezinfectie , prevazute de 

legislatia in vigoare; 

              e) Sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de 

deratizare, dezinsectie si dezinfectie; 

              f) Sa presteze serviciul de deratizare, dezinsectie,dezinfectie la  toti utilizatorii din raza 

unitatii administrativ teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de 

delegare a gestiunii;  

              g) Sa tina la zi, impreuna cu Orasul Teius  , evidenta tuturor utilizatorilor cu si fara 

contracte de prestari servicii, in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local, pe baza 

taxelor locale instituite in acest sens; 

   h) Sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotararea de dare in administrare 

sau prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de deratizare, 

dezinsectie si dezinfectie, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

              i) Sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea 

costurilor specifice de operare; 

              j) Sa asigure desfasurarea corespunzatoare a programelor de dezinsectie, dezinfectie 

si deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administratiei publice locale; 

              k) Sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare  

la tarife legale aprobate de autoritatea competenta  ; 

              m) Sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un 

program de functionare permanent; 

              n) Sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia 

masurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele, persoanei 

care a reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora 

rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei, data si ora rezolvarii, numarul de ordine al 

reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile scrise operatorul are obligatia sa 

raspunda in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora.  

    o) Sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor 

competente situatia, conform reglementarilor in vigoare 

Art. 7.4. Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali 

sau colectivi, directi ori indirecti, definiti potrivit legii serviciilor comunitare de utilitati 

publice. 

 Dreptul , fara discriminare, de acces, la serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie 

si  de utilizare a acestuia, precum si la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

 Utilizatorii au urmatoarele drepturi :  

a) Sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de deratizare, dezinsectie, 

dezinfectie in conditiile contractului de prestare ; 

b) Sa solicite si sa primeasca in conditiile legii si ale contractelor de prestare, 

despagubiri sau compensatii, pentru daunele provocate lor de catre operatori, prin 

nerespectarea obligatiilor contractuale, asumate ori prin prestarea unor servicii 

inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin 

normele tehnice in vigoare; 
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              c) Sa sesizeze Orasul Teius  orice deficiente constatate in sfera servciului de deratizare, 

dezinsectie,dezinfectie si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii 

si cresterea calitatii serviciului; 

              d) Sa fie informati despre modul de functionare a serviciilor de deratizare, 

dezinsectie,dezinfectie despre deciziile luate in legatura cu aceste servicii de catre autoritatile 

administratiei publice locale, A.N.R.S.C. , sau operator dupa caz; 

              e)  Sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si 

sustinerea intereselor proprii; 

    f) Sa primeasca raspuns in maxim 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau 

autoritatilor administratiei publice locale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale; 

    g) Sa li se presteze serviciile de deratizare, dezinsectie,dezinfectie in conditiile 

prezentului regulament, ale celorlalte acte normative in vigoare, la nivelurile stabilite in 

contract ; 

   h) Sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 

               i) Utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de deratizare, dezinsectie, 

dezinfectie si  si de utilizare a acestora. 

Art. 7.5.  Utilizatorii au urmatoarele obligatii :  

               a) Sa incheie contracte pentru prestarea activitatilor serviciului de deratizare, 

dezinsectie, dezinfectie cu operatorul licentiat sa presteze astfel de activitati in aria teritoriale 

in care se afla utilizatorul; 

     b) Sa execute operatiunea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in conditii de 

maxima siguranta din punct de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei mediului; 

                c) Sa execute operatiunea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie atat in spatiile 

proprietate cat si in spatiile comune conform frecventei prevazute in prezentul regulament 

                d) Sa permita accesul personalului autorizat pentru a efectua operatiunile de 

deratizare, dezinsectie, dezinfectie si  dupa o prealabila identificare a acestuia. 

     e) Sa achite in termenul prevazut de reglementarile in vigoare contravaloarea 

facturii pentru serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie prestate de operator; 

     f) Sa respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de 

prestare a serviciilor  de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  ; 

     g) Sa aplice masuri privind deratizarea, dezinsectia,dezinfectia  , stabilite de 

autoritatea locala; 

                h) Sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative 

in vigoare. 

                i) Sa asigure curatenia incintelor proprii si a zonelor cuprinse intre imobil si 

domeniul public ; 

                j) Sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in 

parcuri, locuri de joaca, locuri de parcare, si in alte locuri publice. 

 Art. 7.6. Administratia publica locala are urmatoarele obligatii in domeniul gestiunii 

serviciului de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  : 

     a) Sa stabileasca strategia de dezvoltare in domeniul serviciului de deratizare, 

dezinsectie, dezinfectie  a localitatii, tinand seama de specificul local, de planurile de urbanism 

si amenajare a teritoriului; 

     b) Sa asigure masurile necesare, pentru protectia sanatatii publice, pentru 

conservarea si protectia mediului, pentru prevenirea poluarii accidentale a mediului, a surselor 

sau cursurilor de apa, prin proliferarea rozatoarelor si a insectelor, sa monitorizeze activitatea 

prestatorilor de servicii publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie  si sa urmareasca 
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eficientizarea si modernizarea continua a acestor servicii ; 

 

 

 

 

                c) Sa medieze conflictele ivite intre prestatorii de servicii de deratizare, dezinsectie, 

dezinfectie si  si beneficiarii acestora; 

                d) Sa urmareasca evolutia tarifelor si corespondenta acestora cu calitatea serviciilor 

publice de deratizare, dezinsectie, dezinfectie ,precum si asigurarea accesabilitatii fara 

discriminare a tuturor cetatenilor la serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie   

    e) Hotaraste incetarea contractului de servicii cu prestatorii de servicii publice de 

deratizare, dezinsectie, dezinfectie , in conditiiile legii, in cazul nerespectarii conditiilor 

contractuale sau a efectuarii unor servicii nesatisfacatoare. 

 

 

 

Cap. 8. MASURAREA  PRESTATIEI SERVICIILOR DE DERATIZARE, 

DEZINSECTIE, DEZINFECTIE 
 

 

Art.8.1. Pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie,deratizare , masurarea cantitatilor 

se face in functie de doza si de norma de utilizare pe unitatea de suprafata sau de volum. 

 Art.8.2. Receptia lucrarilor se face calitativ si cantitativ de catre operator si de 

autoritatile administratiei publice locale, in conditii care se stabilesc in mod obligatoriu la 

incheierea contractului. 
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INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE A SERVICIILOR DE 

DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE 
 

11.1. Indicatori de performanta generali 

11.1.1 Contractarea serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie 

a) Nr. de contracte incheiate,raportat la numarul de 

solicitari 

Trimestrul1 Trimestrul2 Trimestrul3 Trimestrul4 

    A1) Agenti economici 20 20 20 20 

    A2) Institutii publice 5 5 5 5 

b) Nr. de solicitari     

    B1) Agentii economici 20 20 20 20 

    B2) Institutii publice 5 5 5 5 

c) Nr. de citari de imbunatatire a parametrilor de 

calitate ai serviciului DDD 

5 5 5 5 

11.1.2 Masurarea si gestiunea cantitatii serviciului de DDD prestat 

a) Nr. de reclamatii privind valorile facturate      

 Deratizare 10 10 10 10 

Dezinsectie 10 10 10 10 

Dezinfectie 10 10 10 10 

b) Nr. de contracte reziliate pentru neplata serviciilor Trimestrul1 Trimestrul2 Trimestrul3 Trimestrul4 

 B1) Agenti economici Deratizare 0 0 0 0 

Dezinsectie 0 0 0 0 

Dezinfectie 0 0 0 0 

 B2) Institutii publice Deratizare 0 0 0 0 

Dezinsectie 0 0 0 0 

Dezinfectie 0 0 0 0 

11.1.3 Calitatea serviciilor de salubrizare prestate  

a) Nr. de reclamatii privind parametrii de calitate ai 

serviciului 

    

 A1) Agenti economici Deratizare 5 5 5 5 

Dezinsectie 5 5 5 5 

Dezinfectie 5 5 5 5 

 A2) Institutii publice Deratizare 5 5 5 5 

Dezinsectie 5 5 5 5 

Dezinfectie 5 5 5 5 

b) Nr. de reclamatii la care s-a raspuns in termenul 

legal, din total nr. de reclamatii 

100% 100% 100% 100% 
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Cap. 9 . CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR DE 

DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE  
 

 Art.9.1. Prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie   se va face numai 

pe baza de contract incheiat intre utilizator si operator. 

 Art.9.2. La incheierea contractului se vor respecta prevederile din prezentul regulament 

de prestare a serviciilor de deratizare, dezinsectie , dezinfectie . 

 

 

Cap.10. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
 

 

Art.10.1. Indicatorii de performanta  se aproba de Consiliul Local al Orasului Teius.  

 Art.10.2. Pentru nerespectarea obligatiilor stipulate in regulament de catre  utilizatori 

se aplica urmatoarele sanctiuni:  

- Neefectuarea dezinsectiei si deratizarii imobilelor,curtilor si terenurilor aferente, de 

doua ori pe an sau de cate ori este nevoie, se sanctioneaza cu amenda conform 

dispozitiilor legale in vigoare .     

Art.10.3. In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, 

normativele si tarifele legale valabile la data incheierii acestora, deasemenea se vor face 

trimiteri si la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protectiei mediului 

si al sanatatii publice . 

 Art.10.4.  Contractele de prestari servicii se vor incheia cu urmatoarele categorii de 

utilizatori:  

- operatori economici 

      - institutii publice . 

      Art.10.5. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati 

publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament . Prevederile prezentului 

regulament vor fi actualizate in functie de modificarile de natura tehnica, tehnologica si 

legislativa, prin Ordin al Presedintelui A.N.R.S.C. 
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