
                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 

 

 

Page 1 of 5 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr.62/2021 
  

CAIET DE SARCINI 
al serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie 

 
 

CAPITOLUL I.  OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
 
Art. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor specifice serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie 
în orașul Rupea, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 
funcţionării acestui serviciu, în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 
Art. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept 
documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de 
desfăşurare a serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. 
Art. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară 
desfăşurării activităţiilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi constituie 
ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 
 

CAPITOLUL II. CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE 
 
Art. 4 Operatorul serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie va 
asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind 
igiena muncii, siguranţa şi sănătatea muncii, gospodărirea apelor, 
protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

b) întreţinerea şi exploatarea utilajelor, cu personal autorizat, în funcţie de 
complexitate şi specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi; 
d) furnizarea către Consiliul local al orașului Rupea şi către A.N.R.S.C., a 

informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi actele individuale 
pe baza cărora prestează serviciul public de deratizare, dezinsecţie şi 
dezinfecţie în orașul Rupea, în condiţiile legii; 

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a 
serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie; 

f) prestarea serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie la 
toţi utilizatorii de pe raza orașului Rupea; 

g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la 
reducerea costurilor de operare; 
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h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de 
rezolvare operativă a acestora; 

i) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate ; 
j) o dotare proprie cu echipamente specifice necesare pentru prestarea 

activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie; 
Art. 5 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ sunt cuprinse în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie în orașul Rupea. 
 

CAPITOLUL III. EFECTUAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE 

 
Art. 6 Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile  de deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a 
orașului Rupea. 
Art. 7 Activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie se vor aplica la 
obiectivele şi suprafeţele din aria administrativ-teritorială a orașului Rupea.  
Art. 8 Algoritmul executării lucrărilor: 

 (1) Activitatea de dezinsecţie se efectuează în: 
a) cladiri ale institutiilor publice; 
b) spatii comune inchise din  clădirile de tip condominiu (casa scarii,subsol si 

alte asemenea) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociatii de 
proprietari/locatari; 

c) spatii deschise din domeniul public si privat al orașului Rupea: terenuri ale 
institutiilor publice din subordine, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, 
piete, targuri, oboare,etc.; 

d) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice: terenuri 
ale operatorilor eonomici, ale persoanelor fizice si asociatiilor de 
proprietari/locatari,ale institutiilor publice, altele decat cele prevazute la lit.c; 

e) caminele si canalele aferente retelelor edilitare: de alimentare cu apă, 
canalizare,etc; 

f) cladiri ale operatorilor economici, cladiri ale persoanelor fizice, inclusiv 
apartamente din imobile de tip condominiu; 

g) subsoluri umede sau inundate; 
h) dpozite de deseuri municipale, statii de compostare a deseurilor 

biodegradabile, statii de transfer, statii de sortare si alte instalatii de 
tratare/eliminare a deseurilor; 

i) alte obiective identificate ca reprezentand focare de infestare si care pot pune 
in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor; 

Din punct de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea tantarilor se 
executa: 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro


                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 

 

 

Page 3 of 5 

 

a) lunar, in sezonul cald, pentru spatile deschise prevazute in programul unitar 
de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare; 

b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor; 

Pentru combaterea altor vectori,dezinsectia se executa: 
a) trimestrial si ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor 

economici cu profil nealimentar, institutiilor publice si spatiile comune inchise 
ale cladirilor; 

b) lunar si ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor 
economici cu profil alimentar si ale unitatilor sanitare; 

c) numai la solicitarea ersoanelor fizice in spatiile cu destinatie de locuinta. 
 

(2) Deratizarea se efectueză la obiectivele in 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 conditii de dezvoltare a rozatoarelor in 

spatiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice care pun in 
pericol sanatatea oamenilor si a animalelor, inclusiv in zonele demolate si 
/sau nelocuite. 

Din punct de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută: 
a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar si asociatiile de 

proprietari/locatari, cel putin o data pe semestru si ori de cate ori este nevoie 
pentru stingerea unui focar; 

b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel putin o data pe trimestru si 
ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar; 

c) pentru spatiile deschise din domeniul public si privat al orașului Rupea, in 
conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de trei 
tratamente pe an; 

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

(3) Dezinfectia se executa numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. 
 

Art. 9 Prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se va 
executa astfel încât să se realizeze:  

a) continuitatea activităţii pe întreaga durată de desfăşurare;  
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele 

beneficiarului;  
c) controlul calităţii serviciului prestat;  
d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  
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e) respectarea regulamentului serviciului public de deratizare, dezinsecţie 
şi dezinfecţie aprobat de Consiliul local al orașului Rupea, în condiţiile 
legii;  

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având 
ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;  

g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru 
efectuarea activităţii, în întreaga arie administrativ-teritorială 
încredinţată;  

h) îndeplinirea indicatorilor de performanţă aprobati pentru prestarea 
activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;  

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal 
calificat şi în număr suficient. 

Art.10 Prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la 
obiectivele precizate la Art.8, care nu sunt administrate de autoritatea publica 
locala,se face pe baza contractului de prestari servicii, incheiat intre prestator 
si beneficiar. 
Art.11 La prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare,vor fi 
respectate urmatoarele reglementari legale, privind sanatatea si securitatea in 
munca: 

 Legea securitatii si sanatatii in munca, nr.319/2006; 
a) Hotararea nr.955/2010 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si 

completarea normelor metodologice de aplicare a  prevederilor Legii 
Securitatii si Sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin Hotararea 
Guvernului Romaniei nr.1425/2006; 

b) Hotararea Guvernului Romaniei nr.1048/2006, privind cerintele minime 
de Securitate si sanatate, pentru utilizarea de catre lucratori a 
echipamentelor individuale de protective la locul de munca; 

c) Legea nr.37/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
d) Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare 

impotriva incendiilor; 
e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005, republicata, privind 

protectia mediului; 
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Anexa 2 la Caietul de sarcini

Denumire comerciala Substanta activa Unitatea de masura operatia Norma consum

Solfac Ciflutrin Litri dezinsectie 60 ml/100 mp

Kothrine SC 25 Deltametrin Litri interioara 50 ml/100 mp

Ectocid Cipermetrina Litri 40 ml/100 mp

Rodex Brodifacoum Kilograme deratizare 50-100 gr/100 mp

Protect B Bromadiolon Kilograme interioara

Lipici nontoxic Bucati 1 tub/100 mp

Solfac Ciflutrin Litri dezinsectie 60 ml/100 mp

Aquakothrine Deltametrin Litri exterioara 1 l/100000 mp

Rodex Brodifacoum Kilograme deratizare 50-500 gr/100 mp

Protect B Bromadiolon Kilograme exterioara 50-500 gr/100 mp

Racumin Coumatetralyl Kilograme 50-500 gr/100 mp

Lista materialelor si substantelor ce se folosesc pentru activitatea d deratizare si dezinsectie

Nota

In functie de programul de achizitii,denumirile comerciale se pot modifica. 

Norma de consum variaza foarte mult, in functie de obiectiv si gradul de infestare.

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

              jr. Ioana Madalina Roman     
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