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CAIETDE SARCINI 

Pentru activitatile de 
dezinsecţie,dezinfecţie,deratizareînmunicipiulAlexandria 

 
 

1.OBIECTULCAIETULUIDESARCINI 

 

1.1.Prezentulcaietdesarcini stabileştecondiţiile dedesfăşurare aactivităţilor 
specificedederatizare,dezinsecţieşidezinfecţiedincadrulserviciuluidesalubrizare,stabilindni
veluriledecalitateşicondiţiiletehnicenecesarefuncţionăriiacestuiserviciu încondiţiide 
eficienţăşisiguranţă. 

1.2.Prezentulcaietdesarciniafostelaboratspreaservidreptdocumentaţie tehnicăşide 
referinţăînvedereastabiliriicondiţiilor specificede desfăşurareaserviciului de 
salubrizareindiferentde modulde gestiuneadoptat. 

1.3.Caietulde sarcinifaceparteintegrantădindocumentaţianecesarădesfăşurării 
activităţilordederatizare,dezinsecţie şidezinfecţieşiconstituieansamblulcerinţelor 
tehnicedebază. 

Prezentul  caiet  de  sarcini   conţine  specificaţiile   tehnice  care  definesc 
caracteristicilereferitoarela nivelul calitativ,tehnicşide  performanţă,siguranţade 
exploatare, precumşisistemedeasigurareacalităţii,terminologia,condiţiilepentru 
certificareaconformităţiicustandardelerelevantesaualteleasemenea. 

1.4.Specificaţiile tehnicesereferă,deasemenea,laexecutareaactivităţilor,la 
verificarea,inspecţiaşicondiţiilederecepţiealucrărilor,precum 
şilaaltecondiţiicederivădinactele 
normativeşireglementărileînlegăturăcudesfăşurareaactivităţilorde 
deratizare,dezinsecţieşidezinfecţiedincadrul serviciuluide salubrizare. 

1.5.Caietuldesarciniprecizeazăreglementărileobligatoriireferitoarelaprotecţia 
muncii,laprevenireaşistingereaincendiilor şilaprotecţiamediului,care trebuie 
respectatepeparcursulprestăriiactivităţiidedezinsecţie,dezinfecţieşideratizareşicare 
suntînvigoare. 

Termenii,expresiileşiabrevierileutilizatesunt  celedin Regulamentulprivind 
organizareaşifuncţionareaserviciuluipublicdederatizare,dezinsecţie,şidezinfecţieîn 
MunicipiulAlexandria. 

 

 
CERINŢEORGANIZATORICEMINIMALE 

 

1.6.Operatoriiserviciuluidederatizare,dezinsecţieşidezinfecţievorasigura: 
a) respectarealegislaţiei,normelor,prescripţiilorşiregulamentelorprivind igienamuncii, 
protecţiamuncii,gospodărirea apelor,protecţiamediului,prevenireaşicombaterea 
incendiilor; 
b)exploatarea, întreţinereaşireparaţiainstalaţiilorşiutilajelorcupersonalautorizat,în 
funcţiede complexitateainstalaţieişispecificulloculuide muncă; 
c) respectareaindicatorilordeperformanţăaprobati de Consiliul local, cuprinsi in  
Regulamentulde organizare si functionare a activitatilor  de dezisectie, dexinfectie, deratizare; 
d) furnizareacătreautoritateaadministraţieipublicelocale,  respectivA.N.R.S.C.,a 

informaţiilorsolicitateşiaccesulladocumentaţiileşilaacteleindividualepe bazacărora 
presteazăserviciulde salubrizare,încondiţiilelegii; 
e) respectarea angajamentelorluate prin contractul de dare in administrarea serviciului de 

deratizare,dezinsecţieşidezinfecţie; 



f)prestareaserviciuluidederatizare,dezinsecţieşidezinfecţielautilizatoriidin 
municipiulAlexandria, stabiliti  de autoritatea publica locala; 
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilordeoperare; 
h) elaborareaplanuriloranualedereviziişireparaţiiexecutatecuforţepropriişicuterţi; 
i)realizareaunuisistemde evidenţăasesizărilorşireclamaţiilorşide rezolvareoperativă 
aacestora; 
j)evidenţaorelorde funcţionareautilajelor; 
k) personalulnecesarpentruprestareaactivităţilorasumateprincontract; 
l)conducereaoperativă,asigurareamijloacelortehniceşiapersonaluluide intervenţie; 
m) o dotarepropriecu instalaţiişiechipamentespecifice  necesarepentru prestarea 
activităţilorîncondiţiilestabiliteprincontract; 
n) altecondiţiispecificestabilitede autoritateaadministratieipublicelocale. 

1.7.Obligaţiile şirăspunderilepersonaluluioperativaleoperatoruluisuntcuprinse 
înregulamentulserviciului. 

1.8. Activităţile dederatizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, se vor aplica la 
suprafeţele dinrazadomeniuluipublic şi privat al municipiuluiAlexandriadupăcum 
urmează: 
1.8.1. Activitateadedezinsecţiese efectueazăîn: 

a) clădiri ale instituţiilor publice  subordonate autoritatilor administratiei publice locale, 
inclusiv unitati de invatamant si sanitare; 

b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case; 
c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare; 
d) parcuri, spaţii verzi, cimitire,maluri de ape; 
e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri; 
f) zone demolate şi neconstruite aferente domeniului public; 
g) spaţii (platforme) special amenajate pentru precolectarea deşeurilor menajere; 

1.8.2. Activitatea de dezinfecţie se efectuează, la solicitare, numai in cazul aparitiei unor 
focare declarate de infectie: 
1.8.3. Activitateadederatizare,se efectueazăînlocatiileîncare: 

a) esteprevăzutăoperaţiuneadedezinsecţie si in care se constata prezenta rozatoarelor 
sau sunt conditii de dezvoltare a unui focar de infestare; 
b) existăfocaredeclaratecarepunînpericol sănătateaoamenilorşiaanimalelor. 

1.8.4. Activitatea de dezinsectie se va desfasura atat prin tratamente la sol cat si aerian; 
 

2.DEZINSECŢIA,DEZINFECŢIAŞIDERATIZAREA 

 

2.1.OperatorulDDDvaavea dreptuldeadesfăşura activităţilede 
dezinsecţie,dezinfecţieşideratizare,încondiţiilelegii,înariaadministrativ-teritorială a 
municipiuluiAlexandria. 

2.2. Activităţilede dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se   vor aplica la 
următoareleobiectiveşisuprafeţedupăcumurmează: 

 
Dezinsectie 

-zone cu vegetatie apartinand domeniului public al municipiului:   365.000 mp; 
                -cladiri ale institutiilor publice subordonate Consiliului local si unitati de    
invatamant :90.000 mp; 
                -cămine aferente reţelelor de apă, canalizare, termoficare:3500 mp; 
                -pieţe, târguri, oboare, bâlciuri, cimitire:                                          250.000 mp 
-platforme  amenajate pentru precolectarea deşeurilor menajere:   2500 mp; 
 
Total suprafata: 711.000 mp 
Deratizare 
               -cladiri ale institutiilor publice subordonate Consiliului local si unitati de    



invatamant :90.000 mp; 
-pieţe, târguri, oboare, bâlciuri:                                                          37.000 mp 
                -platforme  amenajate pentru precolectarea deşeurilor menajere:      2500 mp; 
 
Total suprafata: 129.500 mp 
 
2.2.1. Suprafeţelese pot modificaanual şi în raport cu evoluţiasuprafeţelor 
zonelordeintravilan. 

Lalucrările dederatizareşidezinsecţie,PrimăriamunicipiuluiAlexandria poate 
marinumărul  detreceriprevăzuteîn Caietulde  sarcini,în funcţiede necesitate. 

2.3.Altedatetehnicede executareaserviciului 
2.3.1. Activităţilede dezinsecţie,dezinfecţieşideratizarecuprindurmătoareleetape: 
a) cunoaştereazoneiundese executădezinsecţia,dezinfecţiaşideratizarea; 
b) stabilireadăunătorilordinzonaundese executădezinsecţia,dezinfecţiaşideratizarea; 
c) determinareaniveluluide infestare; 
d)  stabilireasubstanţelorşiaconcentraţieipentrucombatereadăunătorilordinzona 
propusăpentruderatizare,dezinsecţieşidezinfecţie,catratamentele aplicatesănuaibă 
remanenţăridicatăpentrucăeleajung foarterepedeînapăşisol,undepersistăapoica 
elementepoluante; 
e) pregătireaafişelorpentruavertizareasupraprezenţeişitoxicităţiisubstanţelorutilizate; 
f) instruireaoperatorilorDDDcareexecutăderatizarea,dezinsecţiaşidezinfecţia; 
g)anunţulînpresalocalăcuprogramuldelucru:zona,data,intervalulorarşicine 
executălucrarea. 

2.3.2.Agenţii DDDvorverifiaperiodic,înurmatratamenteloraplicate,risculde infestare; 
2.3.3.Pentrufiecaretipdetratamentsevautilizaaparaturaadecvată 
şiproduseleinsecticidecondiţionatespecial pentrutipulrespectivde tratament. 
2.3.4.AgenţiiDDD trebuiesăfiebineinstruiţipentrumanevrareasubstanţelor toxice;în cazde 
accidentcuacestesubstanţetrebuiesă ştie să intervinăcâtmaiurgent. 
2.3.5.Personalulcaredeserveşte mijloaceleautofolositepentrutransportulsubstanţelor 
toxicesauambalajeleacestora,trebuiesăfieinstruitpentruefectuareaacestuia încondiţii 
desiguranţă,sădeţinătoatedocumenteledeînsoţireşisănuabandoneze substanţelesau 
ambalajeletoxicepe traseu. 
2.3.6.După terminarealucrărilordederatizare,dezinsecţie, dezinfecţiesevoramplasa 
afişelepentruavertizareapopulaţieiasupraprezenţeitoxicităţiisubstanţelorutilizateîn 
locurivizibile. 

 

 

3.  CONDIŢII  DE  EXPLOATARE  A  SERVICIILOR   PUBLICE  DE  
DERATIZARE,DEZINSECŢIE,DEZINFECŢIE AMUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 
3.1.Condiţiitehnice 
3.1.1.Prestareaserviciilorpublicede deratizare,dezinsecţieşidezinfecţieamunicipiului 
Alexandriatrebuieasiguratăîn regimde  continuitate cu respectareacondiţiilortehnice 
specificefiecăreiactivităţi. 
3.1.2.Maşinileşiutilajelenecesaredesfăşurăriiactivităţilorspecificeserviciuluipublic 
dederatizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, trebuie să fie în 
proprietatea/administrareaoperatorului. 
3.1.3.Utilajele trebuiemenţinuteînstaretehnicăoptimăpentruaasiguradesfăşurarea 
continuăaactivităţii. 
3.1.4.Operatorultrebuiesădeţinautilajeleşimijloacele detransport 
necesarepentrubunadesfăşurare aactivităţii.Deasemenea sa detina mijloacelede 
comunicareşiechipamentelenecesaredesfăşurăriiactivităţii(recipienţi 
pentrupreparareasubstanţelor,mensuri,pâlnii,etc.),precum si  un depozit în municipiul 
Alexandriapentru păstrarea substanţelor toxice şi decontaminareaechipamentelorşi 
aparaturiifolosite la activităţile care fac obiectul contractului. 



 

3.1.5.DERATIZAREA 
 

3.1.5.1. Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul 
distrugeriirozătoarelor dăunătoare(şoareci,şobolani),vectoridemaladii transmisibile 
şi/saugeneratoarededisconfortşimenţinereaacestoralaunnivelnumericredus. 
Principalelerozătoarevizate sunt: 

-şobolanulcenuşiu,şobolanuldecasă,şoarecele de casă,şoarecelede pădure. 
Măsurilede combateresunt: 
Preventivă–profilactică–defensivărealizându-seprin: 

-   împiedicareapătrunderiişistabiliriirozătoarelorînobiective; 
-   îndepărtareasurselorde apăşihranăpentrurozătoare; 
-   distrugerealocurilorde adăpostirepentrurozătoare. 

Deratizareaprevine şicombatetransmisiaunorbolide cătrerozătoareprinmuşcăturăsau 
contact. 
3.1.5.2.Substanţeleraticidefolositeînacţiuniledederatizare,vorfi subformăde momeli 
gatapreparatede firmaproducătoare(subformăde batonceratsaupastă),sauprodusede 
cătreoperatorpesuport cerealierşi/saualtetipuride momeli propusedecătreoperatorşi 
avizatede MinisterulSănătăţii. 
Momeliletoxicecaresevoramplasaînlocuri deschise,vorfiintroduseînstaţiide 
intoxicaredinplasticsaumetaliceînvedereaevităriideteriorăriiîncazdeploaiesau 
umezealăşivorpurtainscripţii“Pericoldeotrăvire”sau“Atenţies-aupussubstanţe 
toxicepentrudistrugerearozătoarelor–Nuleatingeţi!!!”şisevamenţionatelefonul 
prestatorului. 
Numărulstaţiilordeintoxicarevafistabilitînfuncţie desuprafaţatratatăşicantitateade 
raticidfolosită/unitateade măsurăconformprospectelorsubstanţelorutilizate. 
Transportulsubstanţelorraticidesevafacecumijloaceleautoale prestatorului,acestuia 
revenindu-iobligaţiadealuamăsuridesiguranţăprivindsustragereasauîmprăştierea 
lor. 
Reîmprospătareamomelilortoxiceconsumatesevafacezilnicsauladouăziledela 
primaamplasare,dupăcaz,cuscopuldeaficonsumatederozătoarelecenuauingerat 
dinmomelileamplasateanterior. 
3.1.5.3.Substanţele folositeînderatizarevorfidepozitateşivorîndepliniurmătoarele 
condiţiiastfel: 

1.se va tineevidenţaintrăriişilivrăriiproduselorşisubstanţelor 
toxiceînregistrespeciale; 
2.se vor aplicamăsurideprotecţieamuncii înconformitate culegislaţiaînvigoare şise 
vaasigurainstruireapersonaluluicu privirelamăsurilecetrebuiesc luatepentru 
protecţiamunciişiintervenţieicuantidotde urgenţă; 
3produseleşisubstanţele toxice se vor depozita si transporta astfelîncâtsă se 
înlătureposibilitateadesustragere,învedereapreveniriiintoxicaţiilorla omşilaanimale 
şiapoluării mediuluiînconjurător; 
4. manipularea produselor si a substanţelor toxice se va face în conformitate cu 
prevederilenormelorde protecţieamunciişiamediului. 

3.1.5.4.Produseleutilizatevorfiavizate deMinisterulSănătăţii pentruprofilaxia 
sanitar-umană. 
3.1.5.5. Lucrărilese vor  executaastfel încât să nu provoacedaunede oricenatură 
obiectivuluiundeseaplicăproceduraşinuvorafectaviaţaşisănătateaoamenilorşia 
mediulambient. 

3.1.5.6.Încazulîncare,caurmareaunui tratamentefectuat,seaduceodaunăimediată  
vizibilăproprietăţiibeneficiaruluisauunorterţepersoane,acestfaptvafimenţionatpe 
procesul  verbalderecepţieşiva ficomunicatîn mod expresoperatorului.   Vorfi semnalate, 
deasemenea,toateaspectele cesuntdenaturăsăafectezeviaţaşisănătatea oamenilor. 
3.1.5.7.Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută: 

       a) pentru institutiile publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale,  



cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;  
 b) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ- 
teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune,  nu mai puţin de 3 tratamente pe  
an; 
Durata deexecuţievafidemaximum 5zile,urmândcaîntimpde 7–10zilesă se 
completezezilnicmomealaconsumatăpânăcândultimacantitateadministratărămâne  
neconsumată. 
3.1.5.8.Modul deprotecţieamediului: 

- se auîn vedereefecteleasupraresurselorde apă  subterană,prin reducerea 
consumuluiexcesiv desubstanţe toxice,colectareatuturorrecipientelorfolositeşi 
predareaacestoralaounitatedepreluareadeşeurilor toxiceînvederea neutralizării; 
-evitareapoluăriisolului; 
-evitareaefectelornociveasuprafloreişifaunei,prinmăsuride protecţie; 
-evitareaefectelornegativeasupra vieţiisociale şieconomiceapopulaţiei; 
-evitareadepăşiriiniveluluidepoluarefonică. 

 

 

3.1.6.DEZINSECTIA 

Dezinsecţiaesteansamblulmijloacelorşimetodelordeprevenireşicombaterecu 
substanţechimicespecificeaartropodelor (insecteînstadiuldelarvăsauadult),care 
vehiculeazăşitransmit(directsauindirect)boliinfecto-contagioaseşiparazitarepentru 
omşianimalesaugeneratoarededisconfort.Speciiledeinsectecelmaidesîntâlniteîn zona sunt: 
musca,ţânţarul,puricele,păianjenul,viespea,furnicaneagră,capusa, gandacul de bucatarie. 
Dinpunctde vederepractic,dezinsecţiaestede douăfeluri: 

- preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulţirea şi 
răspândireadăunătorilor,princrearea decondiţiinefavorabile dezvoltării 
acestora.Eatrebuiesă aibăcaracterpermanent; 

-   curativă(terapeuticăsaude combatere),înfocar,careurmăreştedistrugerea 
şiîndepărtareainsectelorşiartropodelor dinunitateaasupracăreiase acţionează; 

3.1.6.1.Factoricareinfluenţeazădezinsecţia: 
a) Simultaneitateatipurilorde dezinsecţie 
- pulverizarea şitratamentulla sol, sub formăde ceaţă, în parcuri,zonecu 

verdeaţă,pentru combatereaţânţarilorşia muşteloradulteasigurânddistrugerealor imediată 
-tratamentulterestruşidelarvizareaterenurilordepropagare,deex.:terenuri 

mlăştinoase,lacuri,bălţi,etc.pentrucombaterealarvelorcareasigurăoprotecţiemai completă 
b) Eficienţadesfăşurăriisimultaneatratamentelor: 
-tratamentulterestruprincombatereadirectăaadulţilorşilarvelordeinsecteîn 

stadiitinere,realizeazăoeficienţăaoperaţiuniide dezinsecţie 
c) Costulproduselorutilizateşicantităţilede insecticidfolosit/unitatede măsură 

3.1.6.2.Criteriide alegereainsecticidelor 
1.Eficacitatea 
2. Uşurinţa înpreparareaşi aplicarea soluţiilor şi în stocareasubstanţelor şi 

produselor 
3.Economicitatea 
4.Lipsacorozivităţiişiaefectelordistructive 
5.Cunoaştereatoxicităţiiinsecticidelorîncondiţiiledeutilizareşiamăsurilorde 

protecţierecomandate 
6.Spectruldecombatereprivindgamade insectevectoare 
7.Domeniuldeaplicabilitate:parcuri,scuaruri,aliniamentestradale,locuripublice,etc. 
8.CompatibilitatepentrudispersieînsistemULV(volumultraredus) 
9.Acţiuneainsecticidelorprincontact şiingestie. 

3.1.6.3.Reguligeneraledepractică înacţiunilededezinsecţie 
Combatereapopulaţieiadultede insectearedreptscopreducereaimediatăanumăruluide 
insecte,aplicându-se înzoneleundeexistălocurideadăpostire(vegetaţiadinmunicipiu, 
gardurivii,tufişuri,arbori).Tratamentelesevorexecutacuaparatură purtatădecătre operatori 
şi/sauvehicule,aplicându-sedelasolsubformădeceaţăcaldăşi/saurece, 



cuprinzândîntreagavegetaţie, delasolcătrevârfurilearborilor.Sevorutilizainsecticide 
condiţionatespecialpentrucombatereaţânţariloradulţi. 
Lucrareadedezinsecţiesevaefectuapetoatăperioadaverii,înfuncţie demonitorizările 
periodice. 
3.1.6.4.Activităţilesevor efectuacurespectarea Normelorde igienăşiarecomandărilor privind 
mediulde viaţăalpopulaţieiaprobateprinOrdinulMinistruluiSănătăţiinr. 
119/2014.Materialelecesefolosescvorfiînsoţitedeprospectede lafirmaproducătoare 
dincaresă rezulteconsumurilespecificeşidozeledeutilizare. 

3.1.6.5.Delarvizarea 
Reguligeneraledepractică înacţiunilededelarvizare 
Delarvizareapentrudomeniulpublicprezintăurmătoareleoperaţiuni: 
- acţiunea cularvicidasupralarvelorîndezvoltare şicaresănufietoxic pentruoameni, 
peştişianimale.Sevaefectuacuproduse larvicidecondiţionatespecial pentrutratarea 
habitatelorlarvare,respectivpevegetaţiadepemalurileapelorcurgătoare,pesuprafaţaluciilord
eapăstătătoareşizonemlăştinoase. 
-lucrareadedelarvizarevaprecedaîntotdeaunalucrareadedezinsecţie 
-aredreptscopreducereaimediatăanumăruluidelarve,aplicându-
seînzoneleundeexistălocuriinundate,umede. 
-tratamentelese vor  executacu aparaturapurtatăde cătreoperatorişi/sau vehicule, 
aplicându-se delasolsubformădeceaţăcaldăşi/saureceînsistemULV(volum ultra 
redus).Sevorutilizalarvicidecondiţionatespecialpentrucombaterealarvelor. 
3.1.6.6.Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se 
execută:  
a) lunar, prim doua treceri, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise apartinand domeniului 
public;  
 b) minimum 4 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile  închise ale 
clădirilor;  
 Pentru combaterea altor vectori ( purici, capuse, muste etc.) dezinsecţia se execută:  
           a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale  instituţiilor publice 
subordonate autoritatilor administratiei publice locale ;  
b) în spaţiile deschise,  ori de câte ori este nevoie, in zonele infestate; 
În cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor 
cât şi a adulţilor. 
3.1.6.7.Modul deprotecţieamediului: 

- se auîn vedereefecteleasupraresurselorde apă  subterană,prin reducerea 
consumului excesiv de substanţe toxice, colectarea tuturor recipientelor folosite şi 
predareaacestoralaounitatede preluareadeşeurilortoxiceînvedereaneutralizării; 

-evitareapoluariisolului; 
-evitareaefectelornociveasuprafloreişifaunei,prinmăsuride protecţie; 

-evitareaefectelornegativeasupra vieţiisociale şieconomiceapopulaţiei; 
-evitareadepăşiriiniveluluidepoluarefonică. 

Încazulapariţieiunuifocar,dezinsecţiaseefectueazăobligatoriu. 
 

 

3.1.7.DEZINFECŢIA 

3.1.7.1. Dezinfecţiaeste o metodăa igienei,constând  în operaţiunideprevenireşi 
combatereabolilorinfecţioaseşiparazitarelaomşianimale,urmărindu-sedistrugerea 
germenilorpatogenide pe suprafeţelesupuseacesteioperaţiuni. 

Dezinsecţiase realizează: 
-   preventiv(profilactic)carearecascop distrugereaeventualilorgermeni 

patogenisaucondiţionatpatogeni,careîn  modnormalconstiuie 
microbismullocalşisedezvoltăinfluenţândnegativ stareadesănătatea 
oamenilorşianimalelor; 

-   denecesitate–careseefectueazăpentrucombatereaunorboliinfecţioase 
sauparazitaredinmomentulînregistrăriiprimelorcazurideboalăşipânăla 



lichidareaîntregului focar. 
În oriceactivitatede dezinfecţietrebuiesăseaplicemăsurilede protecţieamunciipentru 
apreveniiaccidenteleşiintoxicaţiile. 
3.1.7.2.Factoricareinfluenţeazădezinfecţia 
Pentrurealizareauneidezinfecţiieficiene trebuiesăseiaînconsiderareoseriede factori 
careinfluenţeazădezinfecţia: 

-   spectrul deactivitate şi puterea germicidă (tipul de microorganism, 
rezistenţamicroorganismelor) 

-   numărulmicroorganismelorpe suportultratat 
-   cantitateade materialorganicde pe suportultratat 
-   naturasuportuluidetratat 
-   concentraţiasubstanţeidezinfectante 
-   tipulde contact şitemperatura 

                        -      susceptibilitatea dezinfectanţilorchimici de a fi inactivaţi, ex.: prin  
substanţeorganice,plastic, cauciuc,celuloză, apă  durăşidetergenţide 

exemplu,dezinfectantele pebazădecompuşicuaternari deamoniusunt 
incompatibilecu detergenţiianionici. 

3.1.7.3.Criteriide alegereadezinfectantelor 
- Eficacitatea 
-Uşurinţaînpreparareaşiaplicareasoluţiilorşiînstocareasubstanţelorşiproduselor 
- Economicitatea 
- Lipsacorozivităţiişiaefectelor distructive 
- Cunoaştereatoxicităţiidezinfectantelorîn condiţiilede utilizareşia măsurilorde 
protecţierecomandate. 
3.1.7.4.Reguligeneraledepracticăadezinfecţiei 

Trebuieutilizatenumaidezinfectanteavizatede MinisterulSănătăţii. 
Înfuncţiederisculdeapariţieainfecţiilor,trebuiealesedezinfectantelecareacţionează 
specificasupraagenţilorpatogeniincriminaţi. 
Se recomandăperiodicalternanţaproduselordezinfectantepentru ase evita  apariţia 
rezistenţeimicroorganismelor. 
Dezinfectantele trebuie folosite la concentraţiile de utilizare şi timpii de acţiune 
recomandaţide producător. 
Lapreparareaşiutilizarea soluţiilordezinfectantesuntnecesare: 

- cunoaşterea exactă a concentraţiei substanţei active în produse, prin 
determinăriperiodicede laborator(acoloundeesteposibil). 

-   folosireade recipienţicuraţi 
-   utilizareasoluţiilor de  lucru  în  ziua  preparării, pentru  a  se  evita 

contaminareaşidegradarea–inactivarealor 
- utilizareasoluţiilordelucruîncadrulperioadeidestabilitateindicatede 

producător 
-   controlulchimicşibacteriologicprinsondajalsoluţiilordezinfectanteîn 

cursde utilizare. 
Utilizareadezinfectantelorsefacerespectândnormeledeprotecţieamuncii,caresăprevinăaccid
enteleşiintoxicaţiile. 
Personalulcareutilizează înmodcurentdezinfectanteletrebuieinstruitcu privirelanoile 
procedurisaunoileproduse. 

3.1.7.5.Dezinfectia se executa numai la cerere, pentru focare declarate de infectie. 
 3.1.7.6.Substantele folosite in activitatea DDD vor fi din grupeleIII si IV de toxicitate, Xi 
(iritante)si Xn(nocive), agreate si avizate de autoritatile competente. 

 
3.2.DOTĂRICU PERSONALŞIUTILAJE 

3.2.1. Operatorul areobligaţiade  a-şidimensionaparculauto (mijloacespecialede 
transport)utilajeleşiechipamentele, respectand dotarea minima prevazuta in HG 
nr.745/2007 privind acordarea licentelor pentru serviciile comunitare de utilitati 
publiceprecumşipersonalulcalificat,astfelîncâtsă asigure desfăşurarea   activităţii   de   



dezinsecţie,   deratizare   şi   dezinfecţie   în   condiţii 
corespunzătoare,perazamunicipiuluiAlexandria, 
curespectareanormelordesănătate,mediu,securitateînmuncă şiP.S.I. 
3.2.2.Deratizarea,dezinsecţiaşidezinfecţiaspaţiilordeţinutede institutiile publice subordonate 
Consiliului localse realizeazăexclusivdeoperatorullicenţiatdeA.N.R.S.C.caruia i se va 
incredinta gestiunea serviciului. 
3.3.Beneficiariiactivităţilorde deratizare,dezinsecţieşi 
dezinfecţieauobligaţiasăpermităaccesuloperatoruluiînlocurileundeurmeazăsăse 
realizezeoperaţiaşisă menţină salubrespaţiilepe careleauînproprietate. 
3.4.Însituaţiideforţămajoră,operatorulareobigaţiasăanunţeautoritateaadministraţiei 
publicelocalepentruluareamăsurilorlegale. 

3.5.Standardede calitate 
Prestareaactivităţilorde dezinsecţie,dezinfecţieşi deratizareseva executaastfelîncâtsă 
se realizeze: 

a) continuitatea activităţiipe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea 
prevederilorcontractului de dare in administrare; 

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

c) controlulcalităţiiserviciuluiprestat; 
d) tinerealaziadocumentelorcu privirelaprestareaserviciului; 
e) respectarea Regulamentuluipentru activitatatilede deratizare,dezinsecţie 
şidezinfecţie; 
f)  prestarea activităţiipe baza principiilorde eficienţă economică, având ca 

obiectivreducereacosturilorde prestareaserviciului; 
g) asigurareacapacităţiidelucruautilajelorşidispozitivelorpentruefectuarea 

activităţii,înîntreagaarieadministrativ-teritorialăîncredinţată; 
h) îndeplinirea indicatorilor de performantaa prestării activităţii, specificaţi în 
Regulamentulserviciuluide deratizare,dezinsecţieşidezinfecţie. 

3.6.Obiectiveleincredintarii gestiunii 
3.6.1. Obiectivede exploatare 
Obiectivelepecaretrebuiesăleatingăserviciulpublicdederatizare,dezinsecţieşi 
dezinfecţieînmunicipiulAlexandriasunturmătoarele: 

a) îmbunătăţireacondiţiilorde viaţăalecetăţenilor 
b) promovarea calităţiişi eficienţa activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţiedinmunicipiulAlexandria 
c) dezvoltareadurabilăaserviciilor 
d) protecţia mediuluiînconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a 

mediuluipeetapededezvoltare,înconcordanţăcuprogramuldeadaptarela 
normeleUniuniiEuropene. 

3.6.2. Obiectivede ordineconomic 
a)serviciulpublicdederatizare,dezinsecţieşidezinfecţievaurmării realizarea 
unuiraportcalitate/costcâtmaibunpentruperioadadederularea 
contractuluide dare  in  adminis trare  şiechilibrul 
întreriscurileşibeneficiileasumateprincontract; 
b)structuraşinivelul tarifelorpracticate,vorreflectacostulefectival prestaţieişi 
vor fiînconformitatecuprevederileOrdinului nr.109/2007 privind aprobarea  
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelorpentru  
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor. 
3.6.3. Obiectivede mediu 
 a) peperioadaderulăriicontractului de dare in 
administrare,sevorrespectacondiţiileimpusedeavizulde mediu,dacăestecazul; 

   b) petoatădurataderulăriicontractuluide dare in  adminis trare,operatorulva 
implementacondiţionărilece se stabilesc 
prinactenormative,emisedeautorităţiledemediucompetente, 

c)acolo undenu se îndeplinesc prevederile O.U.G. 195/2005 cumodificările 



şi completărileulterioareprivindprotecţiamediului,sevorlua masuri 
corespunzătoare. 
3.6.4. Măsuride securitateşisănătateînmuncă: 
Operatorul serviciuluivalua următoarele măsuri: 

a) asigurareatimpuluide lucruconformlegislaţiei învigoare; 
b) asigurareaechipamentuluideprotecţiepentrufiecarefuncţieînparte,potrivit 

normativuluiînvigoare,inclusivechipamentespecialepentrupersonalulcare 
execută serviciulşifoloseştesubstanţetoxice; 

c) asigutareamaterialelorigienico-sanitarepentrufiecarelucrător; 
d) asigurareacontroluluimedical periodicalsalariaţilor; 
e) asigurareadrepturilorprevăzuteprincontractulindividualdemuncăîncazul 

accidentelorinvalidate; 
f)  asigurareacurăţării, spălăriişidezinfectăriimaşinilorşirecipientelor folosite; 
g) asigurareacondiţiilorde igienăpersonalălaieşireadinschimb. 

 

 

 
 
 
OBLIGAŢIIREFERITOARELAREALIZAREASERVICIULUI 
 

3.7.Pentrubunaorganizareşiurmărireaexecuţieisevaîntocmiungraficde lucru cu 
specificareazonelorşidatelorcalendaristicedeacţiune,inclusiv responsabilii delucrare 
dinparteaprestatoruluişiabeneficiarului. 
3.8.Urmărireamoduluide execuţiea lucrărilorse poateface  si de către 
beneficiar carevaconfirmamodulşi execuţiaacesteia. 
3.9.Obligaţiileoperatoruluidedezinsecţie,dezinfecţieşideratizaresunt: 
- cunoaştereazoneişia loculuiundese executădezinsecţia,dezinfecţia     şi 
deratizarea; 
- stabilirea vectorilor din zona unde se execută dezinsecţia, dezinfecţia şi 
deratizarea; 
-determinareaniveluluideinfestare; 
- stabilireasubstanţelorşia concentraţieice se va utiliza  pentru combaterea 
vectorilordinzonapropusăpentrudezinsecţie,dezinfecţieşi deratizareastfelîncât 
tratamenteleaplicate să nuaibăefectenociveasupracetăţenilor,solului,apei,şisă 
nupersisteca elementepoluante; 
- pregătireaafişelorpentru avertizareapopulaţieişi inclusivasupratoxicităţii 
substanţelorutilizate; 
-instruireaoperatorilorcareexecutătratamentelededezinsecţie,dezinfecţieşi 
deratizare; 
-anunţareaînpresalocalăaprogramuluidelucru,care vacuprindezonaşi 
perioadaefectuariilucrărilor. 

 

4.Operatorulvaefectualucrărilededezinsecţie,dezinfecţie şi deratizareconform 
programuluiprestabilit,precum şiin urma sesizărilorprimite,referitoarelaexistenţa 
unorfocarede infecţiesauvectori. 

 

5.Indicatoriide performanţăpentruserviciulpublicdeDDDsuntceistabiliţiprin 
Regulamentuldeorganizareşifuncţionareaserviciuluipublicdederatizare,dezinsecţieşi 
dezinfecţieînmunicipiulAlexandria. 

 

6.TARIFE 

6.1Tarifele pentru prestarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare se calculeaza 
conform prevederilor Ordinului  nr.109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de 



stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților si se regasesc in anexele 1, 2 si 3 la prezentul caiet de sarcini. 
6.2.Ajustareaşi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în 
conformitatecu procedurilelegale.. 

7.DISPOZIŢIIFINALE 

7.1.  Activitatilede deratizare,dezinsecţieşidezinfecţie inmunicipiulAlexandria potfi 
efectuate doarde operatorilicenţiaţidecătreA.N.R.S.C., conform prvederilor legale 
7.2. Suprafeţeleundesevoraplicaactivităţilededezinsecţie,dezinfecţie şideratizare se pot 
modifica anual, in raport cu evolutia zonelor de  intravilan. 

7.3 Se poate modifica si numarul de treceri, functie de gradul se infestare a zonelor-tinta 
si tipului de vectori prezenti. 
 
 

       

Anexa nr. 1 

         

         

         

         

  

 

FUNDAMENTARE    
   

  

        tarif activitate dezinsectie 
   

         

             Specificatie   
 

   U/M Tarif (lei) 
 

         

1  Cheltuieli materiale, din care: 

    

10mp 1.135 
                  

-   materiale consumabile(substante)    10mp 1.108 
                  

-  echipament lucru,protectiea muncii    10mp 0.007 
                 

-  aparat specific activitatii si 
     

 

   materiale intretinere,reparatii    10mp 0.020 
  

         2 Cheltuieli cu munca vie 
 

  10mp 2.243 
  

         3 Taxa licenta 
  

 10mp 0.092 
  

                         

I. Cheltuieli de exploatare(1+2+3) 

   

10mp 3.470 
  

                        

II. Alte cheltuieli (indirecte 5%)  10mp 0.173 
  

         

 

TARIF ( I. + II.) 
  

 10 mp 3.643 
  

         

         

         

  

TARIF  = 0.36 lei/MP  (exclusiv 

TVA) 
   

         



         

         

         

    

         

     

    

         

         

         

         

       

Anexa nr. 2 

         

         

         

         

  

 

FUNDAMENTARE    
   

  

        tarif activitate dezinfectie 
   

         

             Specificatie   
 

   U/M Tarif (lei) 
 

         

1  Cheltuieli materiale, din care: 

    

10mp 0.767 
                  

-   materiale consumabile(substante)    10mp 0.740 
                  

-  echipament lucru,protectiea muncii    10mp 0.007 
                 

-  aparat specific activitatii si 
     

 

   materiale intretinere,reparatii    10mp 0.020 
  

         2 Cheltuieli cu munca vie 
 

  10mp 2.243 
  

         3 Taxa licenta 
  

 10mp 0.092 
  

                         

I. Cheltuieli de exploatare(1+2+3) 

   

10mp 3.102 
  

                        

II. Alte cheltuieli (indirecte 5%)  10mp 0.155 
  

         

 

TARIF ( I. + II.) 
  

 10 mp 3.257 
  

         

         

         

  

TARIF  = 0.33 lei/MP  (exclusiv 

TVA) 
   

         

         

         



         

         

    

         

    

    

         

         

         

         

       

Anexa nr. 3 

         

         

         

         

  

 

FUNDAMENTARE    
   

  

        tarif activitate deratizare 
   

         

             Specificatie   
 

   U/M Tarif (lei) 
 

         

1  Cheltuieli materiale, din care: 

    

10mp 1.217 
                  

-   materiale consumabile(substante)    10mp 1.200 
                  

-  echipament lucru,protectiea muncii    10mp 0.007 
                 

-  aparat specific activitatii si 
     

 

   materiale intretinere,reparatii    10mp 0.010 
  

         2 Cheltuieli cu munca vie 
 

  10mp 2.243 
  

         3 Taxa licenta 
  

 10mp 0.092 
  

                         

I. Cheltuieli de exploatare(1+2+3) 

   

10mp 3.552 
  

                        

II. Alte cheltuieli (indirecte 5%)  10mp 0.177 
  

         

 

TARIF ( I. + II.) 
  

 10 mp 3.729 
  

         

         

         

  

TARIF  = 0.37  lei/MP  (exclusiv 

TVA) 
   

         

         

         

         



         

         

 

 Presedinte de sedinta 
  

         

 

   Consilier, 
   

 

Sorin Gabriel Ilie 
   

         



 
 


