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CAIET DE SARCINI 
Pentru achiziția serviciului public de dezinsecție,  dezinfecție                          

și deratizare  al  municipiului Constanța  

 

CAPITOLUL I 

Introducere 

Prezentul caiet de sarcini: 

a) a fost elaborat în baza legislaţiei de specialitate în vigoare și a 

documentelor programatice cu referire la organizarea și funcționarea serviciului de 
dezinsecție și deratizare aprobate la nivelul municipiului Constanța și conține toate 

informaţiile, cerinţele/condițiile minime, regulile/criteriile necesare pentru a asigura 
potenţialilor participanţi la procedura de atribuire o informare completă şi corectă cu 

privire la modul de organizare şi desfăşurare a acesteia, inclusiv condiţiile de 
desfăşurare a activităţilor de dezinsecție și deratizare nivelurile de calitate aferente, 
indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare 

funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă; 

b) a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 

vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de dezinsecție și 
deratizare și face parte integrantă din documentaţia necesară desfășurării acestui 
serviciu; 

c) conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme 

de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 
standarde relevante sau altele asemenea; 

d) conține specificațiile tehnice care se referă la algoritmul executării 

activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a serviciilor, precum şi la 
alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările, în legătură cu 

desfăşurarea serviciului de dezinsecție și deratizare; 

e) precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe 

parcursul prestării serviciului de dezinsecție și deratizare şi care sunt în vigoare; 

f) constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare operator economic 

interesat de participarea la procedură își va elabora oferta. Cerinţele impuse prin 
prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. 
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Termenii, expresiile, abrevierile şi noțiunile utilizate în prezentul caiet de 
sarcini vor fi interpretați și aplicați în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

salubrizare a municipiului Constanța și prin raportare la prevederile din: 

1. LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

2. HOTĂRÂREA nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din 
Legea nr. 98/2016 , 

3.  ORDIN  nr.  111 / 2007  pentru  aprobarea  Caietului  de  sarcini; 

5.  ORDIN  nr.  82/2015  pentru  aprobarea  Regulamentului  cadru; 

6.  LEGEA  nr. 101/2006  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor, 
modificata; 

8. ORDIN  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  

stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activitatile  specifice  
serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor; 

9.  LEGEA  nr.  51/2006 (republicată)  a  serviciilor  comunitare  de  utilitati  
publice, modificata; 

12. ORDIN 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației, 

13. ORDONANŢA nr. 50 din 30 ianuarie 2000 privind măsurile de colaborare 

dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea 
reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, 

14. ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului 

privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, 

15. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, 

16. HOTĂRÂRE nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei 

naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

17. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, 

18. HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor, 

19. O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice. 

20. O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea 

şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

21. LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,  

 

CAPITOLUL II  

 Obiectul caietului de sarcini 
 
   Art. 1 - Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor tehnice de 

bază si face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării urmatoarelor 
activităţi, care  fac  obiectul serviciului de dezinsectie, dezinfecție și deratizare al 

municipiului Constanța: 
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 - delarvizarea  exterioară   este   acțiunea,  care  se  efectuează  prin  
utilizarea  insecticidelor  biologice  specifice  pentru  combaterea  larvelor, pe  fâșiile  

de  apa  de  la  malul  lacurilor (pe  o  distanță  de  ~ 10 m de  la  mal);  
- dezinsecția exterioară și dezinsecția  interioara  constau  în  efectuarea  

lucrărilor  de  dezinsecție  pe  domeniul  public  al  municipiului  Constanța,  precum  
și  în  sediile  Primăriei  prin  mijloace  chimice; 

 - deratizarea  exterioară și  deratizarea  interioară  constau  într-o  

acțiune  energică  de  deratizare  pe  domeniul  public  al  municipiului  Constanța,  
precum  și  în  sediile  Primăriei  prin  folosirea exclusivă  a substanțelor raticide  

anticoagulante  cu  eficiență  sporită, de  către  personal  specializat; 
- dezinfecția  reprezintă activitatea de distrugere a germenilor patogeni; 
  Art. 2 - (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care 

definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, 
siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, 

condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante din domeniul 
dezinsecției, dezinfecției și deratizării. 

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

activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la 
alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu 

desfăşurarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 
(3) Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi 

stingerea incendiilor şi la protecţia mediului,  care sunt în vigoare, trebuie respectate 

permanent de catre operator pe parcursul prestării activităţilor specifice serviciului de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 

(4) Durata contractului este de 1 lună. 
 

CAPITOLUL III 

3.1.Cerinţe organizatorice minimale 
 

 Art.  3 - Operatorul serviciului de dezinsecție, dezinfecție, și deratizare va 
asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind 

igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi 
combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal 
autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi în regulamentul 
serviciului de salubrizare a municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 193/2015; 

d) furnizarea către Primăria municipiului Constanța, respectiv către 

A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate, accesul la documentaţiile şi la actele individuale 
pe baza cărora prestează serviciul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în condiţiile 

legii; 
e) respectarea angajamentelor asumate princontract; 
f)aplicarea de metode performante de management care să conducă la 

reducerea costurilor de operare; 
g) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de 

rezolvare operativă a acestora; 
h) asigurarea personalului necesar pentru prestarea  întocmai și la timp a 

activităţilor asumate prin contract; 

i) asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; 
j) asigurarea dotării proprii cu instalaţii şi echipamente specifice necesare 

pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract; 
k) ținerea  unei  evidențe  a  gestiunii  deșeurilor  și  raportarea  periodică  a  

situației  autorităților  competente  conform  reglementărilor  în  vigoare; 

l) tuturor celorlalte condiții specifice stabilite prin prezentul caiet de sarcini 
(inclusiv cele vizând realizarea reparaţiilor, a eventualelor investiţii/celelate 

cheltuieli pe care le va face operatorul, cu respectarea modului de aprobare şi 
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decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea 
contractantă şi operator). 

 
    Art. 4  

a. Obligaţiile şi răspunderile ofertantului referitoare  la  activitățile  
care  fac  obiectul  prezentului  caiet  de  sarcini, sunt următoarele: 

(1) Ofertantul trebuie să facă dovada că deține de un spațiu special amenajat 

și autorizat pentru desfășurarea serviciilor specifice activității contractuale. 
 (2) Ofertantul trebuie să facă dovada că deține, prin documente justificative 

(în dotare proprie, prin închiriere, leasing sau contract de comodat sau alte forme de 
punere la dispoziție) echipamentele/utilajele și mijloacele de transport necesare 
prestării serviciului în bune condiții. 

(3) Dispozitivele montate pe mașini și utilaje trebuie să permită folosirea 
substanțelor prezentate în oferta și trebuie menținute în stare tehnică optimă pentru a 

asigura o buna desfășurare a activităților. 
(4) Ofertantul va prezenta obligatoriu în oferta tehnică propria concepție 

privind prestarea fiecărui serviciu în parte, corelată cu tariful ofertat, cu respectarea 

tuturor cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini. 
(5) Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o listă cu toate 

resursele umane necesare în scopul executării contractului de prestări servicii. Se vor 
prezenta competențele, experiența și calificările profesionale aferente personalului 
necesar executării serviciilor prevăzute în contract. 

Intră, așadar, în responsabilitatea ofertantului să propună spre mobilizare o 
echipă necesară și suficientă pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în caietul 

de sarcini, în condiţiile respectării cerinţelor de calitate şi a termenelor stabilite, 
precum şi cu încadrarea în bugetul prevăzut.  

b. Obligaţiile şi răspunderile operatorului referitoare la  activitățile  

care  fac  obiectul  prezentului  caiet  de  sarcini, sunt următoarele:  

(1) În timpul prestării serviciului, personalul de deservire al operatorului 

trebuie să asigure funcționarea utilajelor și echipamentelor în conformitate cu 
instrucțiunile și procedurile interne. Subordonarea pe linie operativă și tehnico-
administrativă, obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire 

operativă, se trec în fișa postului și procedura operațională. 
 (2) Sesizările și reclamațiile, precum și modalitățile de rezolvare a acestora, 

vor fi aduse la cunoștință, în maxim 2 ore, serviciului de specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului Constanța, care monitorizează activitatea operatorului, pentru a 

se lua măsurile necesare stingerii focarelor, precum și monitorizarea în timp a 
acestora. 

 (3) Pentru buna desfășurare a activității, operatorul de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare va asigura, utilajele, echipamentele și mijloacele de transport 
necesare, dar și mijloacele de comunicare și echipamentele necesare desfășurării 

operațiunilor (recipienți pentru prepararea substanțelor, măsuri, pâlnii, etc.).  
(4) Prestatorul va asigura pe toată perioada de derulare a contractului, un 

incinerator propriu autorizat sau un contract de incinerare a cadavrelor de rozătoare și 

a ambalajelor rezultate în urma activităților prestate, încheiat cu o societate 
specializată și autorizată în acest sens, precum și un contract încheiat cu un laborator 

autorizat, în vederea cercetarii în domeniul igienei mediului și combaterii vectorilor.  
(5) În vederea executării contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare operatorul trebuie să dispună de sistem GPS în 

vederea monitorizării printr-o platformă on line prin logare cu user și parolă, care va 
asigura posibilitatea înregistrării în timp real a poziției GPS,  a rutelor, lungimilor 

traseelor pe care s-a acționat și a duratei de acțiune, deplasare, staționare a utilajelor, 
vehiculelor, personal executant alocate pentru desfășurarea activităților specifice 

potrivit contractului de delegare a serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 
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(6) Operatorul va fi responsabil de comportamentul personalului implicat în 
execuția contractului de delegare de destiune a serviciului de dezinsecție, dezinfecție 

ȘI deratizare. În mod particular, personalul va fi instruit în mod corespunzător, astfel 
încât echipamentele, instalațiile, maşinile şi vehiculele necesare să poată fi exploatate 

şi întreţinute în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, 
astfel încât respectivul personal să fie în permanență la curent cu aspecte 
operaționale, de sănatate și securitate în muncă și de protecția mediului. 

Intră în responsabilitatea operatorului să asigure suficiente resurse umane, 
inclusiv înlocuirea/suplimentarea personalului în caz de concediu, boală sau alte 

indisponibilități. Înlocuirea personalului cheie de specialitate nominalizat pentru 
îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul autorității contractante și 
numai în condițiile art. 162 din H.G. nr. 395/2016. 

(7) Toate utilajele prezentate în ofertă trebuie menținute în starea tehnică 
optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității. Operatorul trebuie să 

asigure continuitatea și desfășurarea în bune condiții a activității prin asigurarea 
permanentă a dotărilor tehnice prevăzute în contract. 

(8) Operatorul va deține licență A.N.R.S.C., în condițiile legii 51/2006 

modificată și actualizată. 
 

3.2. Cerințe privind identitatea (vizuală) a operatorului, a autorității 
contractante și a personalului de execuție. Echipament de protecție și 

siguranță 

 
Art. 5 Operatorul își va desfășura activitatea sub propria denumire a societății 

comerciale, marcând toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele, precum și 
toate materialele publicitare realizate în cadrul campaniilor de informare și 
conștientizare cu propriile elemente de identitate vizuală, alături de cele ale Primăriei 

municipiului Constanța.  
Art. 6 - Personalul de execuție al operatorului va fi echipat și va purta în mod 

obligatoriu în timpul orelor de program îmbrăcămintea corespunzătoare desfășurării 
activităților aflate în responsabilitatea operatorului și, după caz, va fi dotat cu toate 
mijloacele/echipamentele de protecție și siguranță necesare, acestea urmând să fie 

inscripționate, în mod vizibil, cel puțin cu denumirea operatorului și, după caz, a 
autorității contractante (în măsura în care aceasta din urmă formulează o astfel de 

cerere). 
Asigurarea echipamentului de protecție și siguranță, respectiv desfașurarea 

tuturor operațiunilor și activităților care necesită astfel de măsuri se va realiza în 
conformitate cu prevederile legale și normele privind sănatatea și securitatea în 
muncă. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute pe 

toată durata de execuție contractului de delegare a gestiunii serviciului de dezinsecție, 
dezinfecție ȘI deratizare, conform prevedrilor legale în vigoare. 

De asemenea, întreg personalul al operatorului va fi dotat cu carduri/ecusoane 
conținând cel puțin numele, prenumele, fotografia și numarul de identificare, care vor 
fi purtate permanent pe toată perioada prestării serviciului, astfel încât, în caz de 

nevoie, respectivele persoane să poată fi identificate în mod facil atât de către 
reprezentanții autorității contractante cât și de către utilizatorii serviciului.  

 
3.3. Cerințe privind asigurarea calității, protecției mediului, 

controlului și monitorizării prestațiilor 

 
Art. 7 Operatorul are obligația de a asigura monitorizarea și respectarea 

tuturor cerinţelor referitoare la protecţia mediului stabilite prin autorizaţii/licențe, 
precum şi orice alte cerinţe suplimentară impuse de o autoritate competentă privind 
prestarea serviciillor de salubrizare. Operatorul este pe deplin răspunzator în cazul 

apariției oricărei situații care cade sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind 
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răspunderea pentru mediul înconjurător, transpusă în legislația națională prin 
dispozițiile O.U.G. 68/2007.  

Autoritatea contractantă are dreptul de a monitoriza/controla activitatea 
operatorului potrivit propriilor proceduri interne care vor fi comunicate operatorului 

ulterior semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare (în perioada de mobilizare) și care sunt obligatorii pentru 
acesta din urmă. Concluziile acestor activități vor fi luate în considerare de către 

autoritatea contractantă la certificarea  plăţilor  către operator/regularizarea sumelor 
care trebuie decontate între părți.  

În acest sens, operatorul are obligația de a coopera cu reprezentanții 
autorității contractante, permitând acestora verificarea tuturor înregistrărilor şi 
documentelor întocmite referitoare la serviciul de dezinsectie, dezinfecție și deratizare 

precum și inspectarea oricăror facilități, instalaţii/utilaje, echipamente și/sau vehicule, 
substanțe.  

Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza acțiuni de 
monitorizare/control planificate, inopinate sau în urma sesizărilor privind situația din 
teren, dispunând, după caz, aplicarea măsurile legale care se impun, potrivit propriilor 

competențe. 
Ori de câte ori este informat asupra unei asemenea acțiuni, operatorul are 

obligația de a pune la dispoziția reprezentanților autorității contractante minim un 
autoturism, și un reprezentant al operatorului, mandat în vederea participării la 
respectivele acțiuni.  

De asemenea, operatorul are obligația de a informa autoritatea contractantă 
cu privire la orice acțiuni similare desfășurate de către alte autorități competente în 

vederea participării reprezentanților acesteia la respectivele acțiuni în scopuri de 
monitorizare.  

 

3.4. Cerințe privind comunicarea între părți pe parcursul execuției 
contractului de prestare servicii 

 
Art. 8 - Operatorul are obligația de a informa autoritatea contractantă în mod 

operativ cu privire la orice problemă care ar putea afecta desfășurarea activităților 

specifice în baza contractului de prestare a serviciului de dezinsecție, dezinfecție și  
deratizare, ori asupra oricăror decizii luate care ar putea afecta buna derulare a 

respectivului contract.  
Comunicările între operator și autoritatea contractantă  referitoare la execuția 

contractului de prestare a serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, inclusiv 
transmiterea de documente, informaţii, specificaţii, indicaţii, solicitări/cereri sau altele 
asemenea se notifică celeilalte părţi în scris, cu confirmare de primire. După caz, 

comunicările vor conține inclusiv propunerile de rezolvare a problemelor semnalate 
prin acestea. 

Dispozițiile autorității contractante sunt obligatorii, iar în cazul în care 
operatorul considera că respectivele dispoziții sunt netemeinice și/sau nelegale, acesta 
va transmite autorității contractante argumentele de fapt și de drept necesare, în 

termen de 24 de ore de la data primirii respectivelor dispoziții. 
Operatorul nu are dreptul de a condiționa prestarea serviciului de existența 

unei reclamații de la cetățeni și/sau de rezoluția autorității contractante în raport cu o 
asemenea reclamație. 

CAPITOLUL IV 

Serviciul de dezinsecție,  dezinfecție și deratizare 

 
Art. 9 Dezinsecţia este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace 

ecologice, biologice şi chimice, avand ca scop menţinerea unui nivel scăzut al 

densităţii insectelor, realizând condiţii corespunzătoare de igienă şi confort pentru 
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populaţie, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli la om sau la 
animale, prin intermediul insectelor vectoare.  

Din punct de vedere practic, dezinsecţia este de două feluri:  
- preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulţirea şi 

răspândirea artropodelor, prin crearea de condiţii nefavorabile dezvoltării acestora 
având caracter permanent, 

 - curativă (terapeutică sau de combatere) în focar, care urmăreşte 

distrugerea şi indepărtarea insectelor  din unitatea asupra căreia se acţionează şi se 
realizează la intervale repetate de 7 - 14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind 

urmată apoi de dezinsecţia profilactică. 
 Dezinsecţia previne şi combate transmiterea unor boli de către insecte, 

paraziţi şi acarieni, care pe lângă factorul de disconfort pe care îl generează, sunt 

agenţi cauzali ai unor pagube economice, precum şi agenţi de transmitere  la om şi 
animale, a unor boli infecţioase şi parazitare, cum ar fi febra recurentă, meningita, 

boala Lyme, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, 
dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare , toxiinfecții alimentare, viroze, etc. 

Tratamentele spațiale și tratamentele la sol se vor efectua cu substanțe 

biodegreadabile, astfel : 
• În spații deschise se vor efectua tratamente spațiale,  în perioada de timp 

în care activitatea de zbor a insectelor este maximă, respectiv seara după apusul 
soarelui sau dimineața înainte de răsărit,  cu utilaje de mare putere montate pe 
autovechicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceață calda și 

rece; 
• Tratamentele la sol se vor desfășura pe parcursul zilei, după răsăritul 

soarelui, cu aparate purtate de către agenții calificați pentru activitățile  de 
dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

• Tratamentele pentru combaterea țânțarilor se vor efectua în perioada când 

temperaturile sunt proprice dezvoltării acestora și se vor executa atât împotriva 
adulților, cât și a larvelor. 

 Dezinsecţia se realizează prin :  
• Pulverizarea şi tratamentul la sol, sub formă de ceaţă, cu acoperire pe toată 

suprafaţa municipiului, în parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea 

ţânţarilor şi a muştelor adulte, care asigură distrugerea lor imediată.  
• Tratamentul terestru al terenurilor de propagare, terenuri mlaştinoase, 

lacuri, maluri de ape, zone şi subsoluri inundate, pentru combaterea larvelor 
asigurând o protecţie mai completă.  

Activităţile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii 
nr. 119/2014 cu modificările şi completările ulterioare. 

Dezinsecția  chimică  este  compusă  din  acțiuni  de  delarvizare  (combatere  
larve) si de adulticizare (combatere a insectelor adulte). 

Art. 10  Delarvizarea se execută numai cu produse bacteriene și numai 
după  un  prealabil  control  entomologic. 

Aceste produse sunt eficiente numai în stadiile I și II de dezvoltare a larvelor  

de  tânțari, eficiența lor scade la stadiile superioare. 
Art. 11  Dezinsecția exterioara a spațiilor  verzi se efectuează  în  perioada  

sezonului  estival, în funcție de prezența artropodelor și se repetă la  7 - 14 zile sau 
ori de câte ori este nevoie. 

Art.  12  Dezinsecția interioara se consideră a fi bine executată atunci când 

nu se mai constată prezența artropodelor disconfortante. 
Remanența  insecticidelor este dictată de: 

- insecta țintă; 
- gradul de infestare; 
- gradul de igienizare a locației în care se acționează; 

- substanța activă din biocidul folosit; 
- doza și rata de aplicare; 

- suprafața pe care se acționează (vegetație, tencuială, lemn, sticlă, plastic).  
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Art. 13  Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în 
scopul distrugerii rozătoarelor daunătoare (şoareci, şobolani, etc), vectori de maladii 

transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menţinererea acestora la un nivel 
numeric redus, având un rol deosebit de important deoarece acestea constituie un 

permanent pericol de boli şi pierderi economice.  Având în vedere anumite 
particularități  biologice ale rozătoarelor: maturitate sexuală timpurie (2  luni), 
perioada scurtă de gestație (21 de zile), prolificitate mare (8-12 pui / fatare), 

număr mare de fătări (4-6 /an), transmitere genetică a rezistenței dobândite  la  
substanțe toxice precum și faptul că, chiar după o deratizare eficace, terenul 

ramas liber este ocupat rapid de către populațiile  din vecinătate, practic  este  
imposibil de vorbit de stârpirea rozatoarelor. 

Măsurile de combatere sunt :  

• Preventivă, relizându-se prin împiedicarea pătrunderii şi stabilirii 
rozătoarelor în obiective,  

• Profilactică prin îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru rozătoare, 
• Defensivă realizându-se prin amplasarea de stații cu momeli toxice în 

locații bine definite sau prin amplasarea de momeli toxice în galeriile existente și 

constatate în teren. 
 Acțiunea de deratizare a domeniului public este o acțiune energică pe o 

perioada scurtă de timp, cu antrenarea unei unități specializate în eratizare prin 
folosirea exclusivă a substanțelor raticide anticoagulante, urmărindu-se uciderea unui  
numar cât mai mare de rozătoare și în care măsurile sanitare dețin un rol foarte 

important, implicând toți factorii de răspundere interesați, cât  și întreaga populație  
umană de pe raza localității. 

Substanțele raticide folosite în acțiunea de deratizare sunt sub forma de baton 
cerat, pastă sau alte tipuri de momeli propuse de către operator și avizate de Comisia 
Națională pentru Produse Biocide. 

Momelile toxice care se vor amplasa în locurile deschise aflate în stațiile de 
intoxicare, trebuie protejate împotriva deteriorărilor, vor fi inscripționate - ,,pericol de 

otrăvire’’. Se va menționa substanța folosită, antidotul în caz de ingerare accidentală, 
precum și date de identificare ale operatorului. 

 

 Art.14 Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, 
transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile. 

Este o metoda a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere 
a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea 

germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. 
Dezinfecția chimică - trebuie utilizate   dezinfectante cu spectru de acțiune 

bactericidă (și/sau tuberculocidă) virulicidă, fungicidă. 

 
 Art.15 Toate materialele și produsele ce se folosesc pentru efectuarea 

operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, vor fi avizate de către 
Comisia Natională pentru Produse Biocide. 

Ofertantul va prezenta în oferta tehnică o listă cu materialele pe care le 

propune a fi utilizate în derularea activităților, consumurile specifice fiecarui tip de 
substanță, precum și normele de consum. 

Transportul substanțelor se va face cu mijloacele auto ale operatorului, 
acestea având obligația de a lua toate măsurile de siguranță pentru a împiedica 
sustragerea sau împrăștierea lor. 

Se  vor  folosi  numai  produse  biocide  cuprinse  in  Registrul  National  al  
Produselor  Biocide respectându-se  norma  de  consum  specificată  pe  ambalaj 

de  producător. 
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 Secțiunea 1 
 Cantități  estimate 

 
Art.16  Pentru  desfășurarea  acțiunilor  specifice  de  delarvizare,  

dezinsecție, dezinfecție și deratizare,  prestatorul  va  întocmi  o  metodologie  de  

lucru,  care  să  conțină  informații  relevante  privind  aplicarea  fiecărei  substanțe  în  
parte. Metodologia  va  include  pentru  fiecare  substanță  modul  de  aplicare,  tipul  

de  echipament  folosit  la  aplicarea  substanței,  concentrația  de  lucru  și  norma  
de  utilizare / consumul  specific. 

Art. 17 – Cantitati de servicii 

Activitățile  de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare se  vor  aplica  pe în 
următoarele locații din municipiul Constanța. 

 
 

NR. 
CRT 

LOCATII  SPAȚII  VERZI DEZINSECȚIE ȘI 

DERATIZARE EXTERIOARE 
SUPRAFAȚA 

MP 
FRECVENȚA 

 

1. PARCURI, PROMENADE SI SCUARURI 817.850  

2. ZONA  BDUL. 1 MAI – ABATOR 349.733  

3. ZONA KM 4/5 ȘI KM 5 161.531  

4. ZONA FALEZĂ SUD – POARTA 6 136.606  

5. BDUL. AUREL VLAICU – ZONA VIILE NOI 92.293  

6. ZONA CET 108.716  

7. ZONA TOMIS NORD 950.698  

8. ZONA FALEZA NORD 169.578  

9. ZONA CENTRALĂ – PENINSULARĂ 176.111  

10. ZONA INEL 390.874  

11. ZONA I.C. BRATIANU 131.050  

12. ZONA ICIL 98.867  

13. ZONA CASA DE CULTURA 103.441  

14. ZONA TROCADERO – DACIA 78.999  

15. ZONA TOMIS I, TOMIS II ȘI TOMIS III 424.015  

16. CARTIER TOMIS PLUS 37.828  

17. CARTIER COMPOZITORI 4.184  

18.  CARTIER BABA NOVAC 15.277  

 TOTAL SUPRAFAȚĂ DEZINSECȚIE EXTERIOARĂ 4.247.651  3 TRECERI  

19. STAȚIUNEA MAMAIA 240.880 5 TRECERI 

 TOTAL SUPRAFAȚĂ DERATIZARE EXTERIOARĂ 4.488.531 1 TRECERE 

 DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE INTERIOARE 

SEDII PRIMĂRIE 
  

1. PRIMARIA CONSTANTA - BD.  TOMIS  NR.  51 2.058  

2. CENTRUL INFORMARE - EC.  VARGA  NR.  25 – 

27 

24  

3. SERV. STARE CIVILA - M.  EMINESCU  NR.  22 870  

4. STR. PLEVNEI  NR. 4-  ARHIVA PMC 356  

5. EVIDENTA PERSOANELOR – CITY PARK MALL 400  

6. ADM.  CIMITIRE  SI  ARHIVA CASA MORTUARA  132  

7. PARCARE VERDE SPITALUL JUDETEAN 2.350  

8. DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE 892  

9. DIRECȚIA TEHNIC ADM ȘI ORGANIZARE 

EVENIM. 
613  

10. STR.AMZACEA NR. 13 – POLITIA COMUNITARA 

SI DCC 

1.410  

11. PARCARE ALBATROS 12.583  
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 TOTAL SUPRAFAȚĂ DEZINSECȚIE ȘI 
DERATIZARE INTERIOARE 

21.688 1 TRECERE  

 DELARVIZARE   

1. MAL LAC SIUTGHIOL ȘI LAC TĂBĂCĂRIE 200.000 1 TRECERE  

 DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI 

DERATIZARE 
PLATFORME DE GUNOI 

9.747 3 TRECERI LA 

DEZINSECȚIE ȘI 

DEZINFECȚIE ȘI O 

TRECERE LA 

DERATIZARE 

• În maxim 8 ore lucrătoare de la primirea ordinului de lucru prestatorul va 

prezenta grafic de lucrări pe suprafețe, zile și ore. 
 

 Secțiunea  a 2-a 
 Dotare tehnico - materială 
 

Art. 18 Vor fi acceptate numai substanțele biocide (larvicide,  insecticide  si  
rodenticide)  cuprinse  in  Registrul  National  al  Produselor  Biocide  pentru  igiena  

publică,  care  au  aviz  sanitar  la zi.   
Art.19 Operatorul are obligaţia de a-şi dimensiona parcul auto (mijloace 

speciale de transport) utilajele şi echipamentele, precum şi personalul calificat, astfel 

încât să asigure desfăşurarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în 
condiţii corespunzătoare, pe raza municipiului Constanţ, pe toată durata derulării 

contractului, cu respectarea normelor de sănătate, securitate în muncă şi P.S.I. 
Art. 20  Dotări minime solicitate:  
a) Operatorul va face dovada că are la dispozitia sa următoarele utilaje şi 

echipamente pentru efectuarea serviciilor și va prezenta documente  doveditoare ale  
acestora (antecontract vânzare-cumpărare, contract leasing, factură proformă, 

contract de închiriere etc.):  
1. aparate tip atomizor  portabil, generatoare de ceaţă rece dotate cu sistem 

de dispersie în volum ultra redus (ULV)  minim 15  buc;  
2. aparate portabile  (tip  fogger)  generatoare de ceaţă caldă minim 2  buc;  
3. generatoare  de  ceață  rece  de  mare  capacitate  pe  platforma  auto  

minim  1  buc; 
4. generatoare  de  ceață  calda  de  mare  capacitate  pe  platforma  auto  

minim -  1  buc; 
5. pulverizatoare  portabile  minim 10  buc; 
6. generatoare  electrice  de  ceață  rece  minim  1  buc; 

7. recipienţi pentru dozare raţională a raticidelor;  
8. materiale de avertizare şi informare privind desfăşurarea activităţilor;  

9.echipamente de protecţie şi de lucru individualizate  si  inscripţionate cu 
denumirea societăţii prestatoare; 

10.autoturisme pentru transport personal minim 2 bucăți și autoutilitare 

minim 2 buc, care vor fi inscripționate conform solicitărilor beneficiarului în vederea 
evidențierii pe teren a activității prestate. 

Art. 21 - Personal minim solicitat:  
Ofertantul va dispune în baza unui contract de muncă/colaborare sau 

declarație de disponibilitate de un număr minim de personal, format din 18  persoane 

angajate cu contract de muncă la societatea operatorului, din care:  
• operatori calificaţi şi atestaţi conform legislaţiei în vigoare pentru prestarea 

activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, minim 15 persoane; 
• Medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din România -1 

persoană; 

• Inspector securitatea muncii-1 persoană; 
• Responsabil de contract -1 persoana; 

 
Pentru operatorii DDD se va face dovada angajării acestora la societatea  

ofertantă se vor prezenta anexat în copii: CV, certificat/adeverinţă de atestare 
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profesională de operator DDD, certificat de cazier judiciar la zi, aviz psihologic la zi, 
fişa de aptitudine medicală vizată la zi care trebuie să conţină concluzia medicului de 

medicina muncii –apt lucrător- conform Legii 319/2006 a securtităţii şi sănătăţii în 
muncă, a H.G 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Operatorul 

trebuie să asigure continuitatea și desfășurarea în bune condiții a activității prin 
asigurarea permanentă a dotărilor tehnice prevăzute în contract. 

 

 Sectiunea  a 3-a 
 Condiții  tehnice  și  de  calitate 

 
Art. 22   La  dezinsecție: 
(1)  Se  vor  folosi  numai  substanțe  aflate  în  perioada  de  garanție  și  se  

vor  desigila  numai  în  prezența  beneficiarului  pe  întregul  parcurs  al  
tratamentelor; 

(2)  Se  va  lucra  numai  când  condițiile  meteo  sunt  favorabile  pentru  
obținerea  eficienței  maxime  a  acțiunilor  de  combatere; 

(3)  Se  vor  utiliza  dozele  de  cantități  de  substanță  conform  

normativelor  în  vigoare aplicate  pe  fiecare  unitate  de  suprafață,  astfel  încât  să  
se  asigure  eficiență  maximă  a  combaterii  pentru  perioada  garantată  a  

produsului. În acest scop prestatorul  va  prezenta  obligatoriu  inspectorilor  Primăriei  
Constanța care urmăresc lucrarea – extrase din normativele de aplicare a sustanțelor  
folosite. 

(4)  Operatorul își va instrui temeinic  întreg  personalul  implicat  în  acțiunile  
de  combatere pentru a respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, punctele de  

întâlnire,  normele privind protecția  muncii,  normele  de  aplicare  ale  substanței  pe  
unitatea  de  suprafață, normele de protecție a locuitorilor și turiștilor din zonele unde  
se lucrează. 

(5) Prestatorul are obligația ca împreuna cu inspectorii Primăriei Constanța  
care receptionează prestațiile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare  să  recolteze  

probe  de  substanță  din  fiecare  zonă pe care s-a aplicat și să le predea  spre  
păstrare  Laboratorului  de  Entomologie  din  cadrul  Direcției de Sănătate Publică 
Județenă Constanța pe baza unui proces verbal încheiat între parti. Aceste  probe de 

substanță vor fi colectate de către inspectorii Primăriei și vor fi închise și  sigilate. 
Fiecare probă va purta o etichetă cu data prelevării, substanța conținută  (concetrată) 

și zonele unde s-a aplicat.   
(6) Timpul nefavorabil desfășurării în condiții de eficiență maximă a  

prestațiilor contractate va decala corespunzator graficul de execuție a lucrărilor de  
combatere angajate.  În aceste cazuri se vor încheia notificări scrise între părțile  
contractante.   

(7) Pentru eficiența sporită a adulticizării se va efectua dezinsecția  prin  
crearea  de  bariere  chimice  prin  tratarea  completă  a  vegetației  (inclusiv  copacii)  

de  pe  suprafețele  cuprinse  în  graficul  de  execuție. 
(8) Insecticidele  folosite  trebuie  să  nu  păteze,  să  nu  prezinte  miros  

neplacut,  să  fie  biodegradabile,  să  nu  denatureze  suprafețele  pe  care  se  aplică  

și  să  aibă  eficiență  pentru  combaterea  insectelor  târâtoare  și  zburatoare. 
(9) Diluția  de  concentrat  insecticid  pentru  alcătuirea  soluției  de  lucru  la 

dezinsecția interioară se  va  face  ținând  cont  de  recomandările  producatorilor  
pentru  infestare  mare,  insecte  târâtoare  (gândaci,  păianjeni,  plosnite,  etc). 

(10) Norma  de  aplicare  a  soluției  de  lucru   se   va  stabili  în  funcție  de  

insecta  țintă  (târâtoare  sau  zburatoare)  și/sau  gradul  de  infestare. 
(11) Vor  fi  eliminate  acele  oferte  care  nu  prezintă  fișele  tehnice  ale  

produselor  ofertate  care  să  conțină  diluția  pentru  infestare  severă  și  care  nu  
respectă  norma  de  aplicare  a  soluției  de  lucru  cerute. 

Art. 23   La  deratizare :  

(1) Momelile  toxice,  care  conțin  raticide  anticoagulante  se  vor  amplasa 
în  locurile  ce  țin  de  biotopul  rozătoarelor  și  se  vor  păstra  pe  cât  posibil  în  

recipiente  bine  protejate. 
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(2) Produsele  raticide  trebuie  să  prezinte  eficiență  atât în  combaterea  
șoarecilor,  cât  si  a  șobolanilor; 

(3) Vor  fi  acceptate  raticide  numai  din  grupele  III  si  IV  de  toxicitate; 
(4) Formele  de  condiționare  cerute  pentru  raticide  sunt: 

- pastă  ambalată  în  hârtie  biodegradabila  și 
- batoane  sau  blocuri  hidrofuge  prevăzute  cu  orificii  pentru ancorare; 
(5) Raticidele  vor  fi  prezentate in  recipienți  sigilați,  care  să  aibă  

prevazută  data  expirării  (termen  de  valabilitate)  în  clar; 
(6) Norma  de  aplicare a raticidelor se va stabili în funcție de rozătoare și / 

sau  gradul  de  infestare; 
(7) Cartografierea focarelor–se va acoperi întreaga suprafață  a  municipiului 

și stațiunii, insistând  asupra zonelor considerate  focare (depozite  de  gunoi, rețeaua  

de  canalizare, etc); 
(8) Anunțarea  populației – prin mijloace mass-media, explicarea cadrului  

legal și a importanței  acțiunii. 
Art. 24  Dezinfecţia este o metoda a igienei, constând in operaţiuni de 

prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om si animale, urmărindu-

se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni. 
În dezinfecția chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune 

bactericidă (și/sau tubercolicidă), virulicidă și fungicidă. 
Dezinfecția se efectuează în: 
- încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate 

deșeurilor menajere; 
- spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere; 

- depozite de deșeuri municipale – spațiu de tratare. 
 
 Secțiunea  a  4- a 

 Procedee  de  lucru  și recepția  serviciilor 
Art. 25 Pentru  buna  organizare  și  urmărire  a  execuției  se  va  întocmi  

un  grafic  de  execuție  a  lucrărilor  de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu  
specificarea  zonelor  și  datelor  calendaristice  de  acțiune, inclusiv  responsabilii  de  
lucrare  din  partea  părților  contractante. 

Art. 26  Urmărirea  modului  de  execuție  al  lucrării  se  va  face  de  către  
delegații  beneficiarului  care  prin  semnarea  proceselor – verbale  de  recepție  vor  

confirma  modul  si  execuția  acesteia. 
Pentru asigurarea transparenței în ceea ce privește utilizarea resurselor 

financiare publice, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Constanța 
solicită operatorului economic lunar următoarele situații financiare: 

• Registrul de evidenta al salariatilor cu dovada inregistrarii la I.T.M. in cazul 

modificarii acestuia; 

• La fiecare factură se va atașa Situație de lucrări cantitativ-valorică  defalcat 

pe fiecare tip de operatiuni in parte; 

• Copii ale facturilor de achiziție și ale certificatului de proveniență a 
substanțelor folosite în tratamente, documente din care reiese consumul tehnic de 

substanță pe unitatea de măsură; 

Art.  27   Recepția  preliminară  a  serviciilor  se  va  face  zilnic  în  perioada  

de  execuție,  iar  recepția  finală  se  va  face  la  14  zile  calendaristice  de  la  
terminarea  acțiunilor. 

Verificarea  eficienței  prestației  se  va  face  împreuna  cu  specialiștii  

Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța  prin  teste  și  prelevări  de  probe, 
înainte  de  combatere  și  la  sfârșitul  fiecărei  acțiuni,   considerându-se  că  s-a  

făcut  în  bune  condiții  atunci  când  a  rezultat  diminuarea  substanțiala  a  
populației  de  insecte și  rozătoare  existente. 

Art. 28 Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, parte componentă 

a serviciului de salubrizare, au ca obiectiv principal protecția sănătății oamenilor și a 
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mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de rozătoare și diferite insecte, care 
sunt purtătoare de boli microbiene și parazitare atât la oameni cât și la animale . 

Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt organizate și 
funcționează pe baza următoarelor principii : 

 a) protejarea sănătății populației; 
 b) conservarea și protecția mediului înconjurător; 
 c) asigurarea calității și continuității serviciului; 

 d) responsabilitatea față de cetățeni ; 
 e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 

f) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
g) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor ; 
h) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau 

privată a municipiului Constanța ; 
i) securitatea serviciului; 

j) dezvoltarea durabilă. 
Art. 29  Prestarea  activităților  de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare  se  

va  executa  astfel  încât  să  se  realizeze: 

• continuitatea  activității  pe  întreaga  durată  de  desfășurare,  cu  
respectarea  prevederilor  contractuale; 

• corectarea  și  adaptarea  regimului  de  prestare  a  activității  la  cerințele  
beneficiarului; 

• controlul  calității  serviciului  prestat; 

• ținerea  la  zi  a  documentelor  cu  privire  la  prestarea  serviciului; 
• respectarea  regulamentului  serviciului  de  salubrizare respectiv 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare aprobat  de  autoritatea  administrației  publice  
locale,  în  condițiile  legii; 

• asigurarea capacității de lucru a utilajelor si dispozitivelor pentru efectuarea  

activității,  în  întreaga  arie  administrativ  teritorială  incredintată; 
• îndeplinirea  indicatorilor  de  calitate  a  prestării  activității,  specificați  în  

regulamentul  serviciului  de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 
• asigurarea,  pe  toată  durata  de  executare  a  serviciului, de personal  

calificat și în număr suficient. 

Art.30 Obiectivele operatorului de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare 
sunt: 

a) cunoaşterea zonei şi a locului unde se execută dezinsecţie, dezinfecţie și 
deratizare; 

b) stabilirea vectorilor din zona unde se execută  dezinsecţie, dezinfecţie și 
deratizare; 

c) determinarea nivelului de infestare; 

d) stabilirea substanţelor şi a concentraţiei ce se va utiliza pentru combatarea 
vectorilor din zona propusă pentru dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, astfel că, 

tratamentele aplicate să nu aibă efecte nocive asupra cetăţenilor, solului, apei şi să nu 
persisite ca elemente poluante; 

e) pregătirea afişelor pentru avizarea populaţiei şi inclusiv asupra toxicităţii 

substanţelor  utilizate; 
f)  instruirea operatorilor care execută operatiile de dezinsecţie, dezinfecţie și 

deratizare; 
g) anunţarea în presa locală a programului de lucru, care va cuprinde zona şi 

perioada efectuării lucrărilor; 

h) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită 
confirmarea efectuării fizice a lucrării, prestatorul fiind singurul responsabil în privința 

substanțelor utilizate, a cantității acestora și a tehnologiei aplicate; 
i) în urma sesizărilor confirmate și verificate de inspectorii Primăriei  

municipiului Constanța cu privire la zonele infestate cu dăunători (insecte și rozătoare) 

de pe domeniul public, prestatorul se va deplasa la fața locului și potrivit zonei și 
tipurilor de dăunători, va lua măsura aplicării tratamentelor; 
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j) prestatorul va verifica periodic, în urma tratamentelor aplicate riscul de 
infestare cauzat pe de o parte de apariția insectelor din habitate larvare netratate, iar 

pe de altă parte datorită migrării adulților din zonele învecinate sau ieșirii acestora din 
locurile de adăpostire în care nu au avut de suferit din cauza tratamentelor spațiale, 

care se aplică sub formă de aerosoli reci sau ceață caldă. Pentru fiecare din aceste 
două tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvată și produsele insecticide 
condiționate special pentru respectiv de tratament; 

k) amplasamentele pentru colectarea și depozitarea deșeurilor menajere sunt 
locurile unde se cuibăresc insectele și rozătoarele și sunt vizate ca centre de focare de 

infecție, iar prestatorul trebuie să aplice tratamente periodic, pe eticheta de toxicitate 
urmând a se scrie data când s-a efectuat ultimul tratament;    

Art.31 Operatorul va verifica periodic dacă tratamentele aplicate au avut 

efectul scontat sau dacă după efectuarea lucrărilor s-au stins focarele de infecţie sau 
dăunătorii au emigrat în zonele netratate.  

Art.32 Operatorul va efectua serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare 
conform programului prestabilit, precum şi ca urmare a sesizărilor referitoare la 
existenţa unor focare de infecţie sau de vectori. 

Art.33 Operatorul va indentifica locurile unde se cuibăresc insecte şi 
rozătoare şi sunt posibile focare de infecţie, stabilind tratamentele şi periodicitatea 

efectuării acestora.  
 Art.34 Operatorul trebuie să fie bine instruit în manevrarea substanţelor 

biocide, iar în caz de accident cu aceste substanţe, să ştie să asigure primul ajutor, 

pînă la intervenţia unităţilor sanitare, cărora le va comunica tipul substanţei cu care s-
a produs infestarea. 

 Art.35 (1) Personalul operatorului care deserveşte mijloacele de transport a 
substanţelor pesticide/biocide (numai din grupele III şi IV de toxicitate), trebuie să fie 
instruit pentru efectuarea transportului acestor substanţe, să deţină toate 

documentele de însoţire şi să nu abandoneze substanţe biocide şi ambalaje pe traseu. 
(2) Pentru transportul substanţelor biocide se vor folosi traseele cele mai 

scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului. 
  
Sectiunea  a 5-a 

Condiții de exploatare a serviciilor publice de dezinsecție,   deratizare  
  

Obiective de exploatare  
Art.36 Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de dezinsecție,  

dezinfecție și deratizare  sunt următoarele:  
a) îmbunătățirea condițiilor de viața ale cetățenilor;  
b) promovarea calității și eficiența activităților de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare;  
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;  

d) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a 
mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la normele 
Uniunii Europene. 

  
 Obiective de ordin economic 

Art.37 (1) Serviciul public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va urmări 
să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a 
contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.  

 (2)  Tarifele se fundamentează și se întocmesc cu respectarea prevederilor 
Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor de stabilire, ajustare sau 

modificare  a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 
localităților; 

 (3) Pentru  susținerea  valorilor  tarifelor unitare,  se  vor  prezenta  fișele  

tehnice  ale  produselor  ce  urmează  să  se  folosească,  precum  și  facturile  fiscale  
ale  furnizorilor  pentru  toate  produsele  biocide  prezentate  în  documentația  

pentru  elaborarea  și  prezentarea  ofertei. 
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 (4) Orice modificare și completare se vor face prin act adițional, în funcție de 
modificările legislative apărute pe parcursul derulării contractului. 

 
Obiective de mediu 

Art.38 (1) Pe perioada derulării contractului se vor respecta condițiile impuse 
de avizul de mediu, care se va obține prin grija și pe cheltuiala prestatorului.  

(2) Pe toată perioada derularii contractului operatorul va implementa 

condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu 
competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.  

(3) Operatorul trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de 
continuitate, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi şi să deţină 
obligatoriu certificate de calitate (SR EN ISO 9001:2008 sau 2015, SR EN ISO 

14001:2004 sau 2015). 
  

CAPITOLUL V 
       Durata contractului 

Art.39  Durata contractului de prestări servicii de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare al municipiului Constanța este de 2 luni. 
  

CAPITOLUL VI 
Cuantumul garanțiilor datorate de operator 

 

Art.40 Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 5% din preţul 
contractului, fără TVA. Garanţia de bună contractului se va constitui în conformitate cu 

prevederile art. 39 din H.G. nr. 395/2016 "pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice" sau se va 

constitui prin reţineri succesive de 5% din sumele datorate pentru facturile parţiale 
până la atingerea sumei datorate. 

Art.41  Operatorul serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este 
obligat, ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice, 
utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente 

din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. Astfel, operatorul va lua toate  
măsurile necesare pentru evitarea poluării, iar în cazul în care se produc astfel de 

evenimente pe parcursul implementării proiectului, acesta va angaja experți pentru 
investigarea și stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor și evitare a intârzierilor. 

Art.42  Autoritatea contractantă nu va efectua nici o plată pâna la recepția 
serviciilor. 

 

CAPITOLUL VII 
    Sancțiuni 

 
Art.43 Pentru încălcări ale condițiilor de execuție a operațiilor de deratizare, 

dezinfecție și dezinsecție prestatorul va fi sancționat după cum urmează: 

 (1) Neefectuarea dezinsecției, dezinfecției și deratizarii, pe o suprafață din 
vina exclusivă a prestatorului va duce la refuzarea la plată a acestei suprafețe; 

(2) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de 30  (treizeci) zile a mai mult de 
10% suprafața domeniu public a serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare,  
atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere 

sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile; 
(3) Nerezovarea a minim 5 sesizări/lună/activitate primite din partea 

cetățenilor municipiului la dispeceratul Primăriei municipiului Constanța, verificate și 
confirmate de inspectorii Primăriei, va duce la penalizarea cu 5 % din valoarea 
situației de plată a lunii în care a fost făcută sesizarea; 
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 (4) În cazul în care operatorul nu va respecta prevederile Secțiunii a-2-a din 
prezentul caiet de sarcini va fi sancționat cu 10 % din valoarea situației de plată 

lunare; 
(5) Alte sancțiuni care vor fi suportate de către operator pentru 

nerespectarea condițiilor impuse prin prezentul caiet de sarcini, vor fi stabilite prin 
contract. 

 

 
 

CAPITOLUL VIII 
 Clauze referitoare la încetarea contractului de prestări servicii 

 

Art. 44 Încetarea contractului de prestări servicii se face în urmatoarele 
situatii:  

a) în cazul în care operatorului nu i se acordă/i se retrage licența A.N.R.S.C. 
sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;  

b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de achiziție publică;  

c) contractul este reziliat de drept in cazul in care operatorul este declarat în 

faliment; 
d) în cazul nerespectării prevederilor articolului 4, lit. a, alineat 1 din prezentul 

Caiet de sarcini, contractul va fi reziliat; 

e) Alte clauze de reziliere vor fi stabilite prin contract. 

Art.45  Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt condiții minimale pentru 

desfășurarea achiziției serviciilor publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.   
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