
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr.  ___ din 30.09.2021 

 
privind aprobarea caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare - 
activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
         Examinând  referatul de aprobare  nr. 72096 din 22.09.2021 inițiat de 

către dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 72293 din 23.09.2021 întocmit de către Direcția Juridică 

și Administrație Publică –Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.09.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.09.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și  avizul favorabil nr. ___ din __.09.2021 al Comisiei Juridice;   

Ca urmare a adresei emise de A.N.R.S.C. sub nr. 906185/19.04.2021 și 
înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 33535/06.05.2021; 

Având în vedere prevederile: 
✓ Art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006 Republicată - Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările 
ulterioare;  

✓ art. 6 alin. (1) din  Legea 101/2006 Republicată - Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor,  cu modificările şi completările ulterioare ; 

✓ Ordinul A.N.R.S.C.  nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-
cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

✓ art. 10 alin (3) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local; 
În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. d), alin (7) lit. n) și s), ale art. 139, art. 

196, alin. (1) lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
                   

HOTĂRĂŞTE: 
 



 

Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini pentru serviciul de salubrizare - 
activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Roman, 
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 
Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor 
interesate 
         
 PRESEDINTE DE SEDINTA                              CONTRASEMNEAZA                                                                       
                Consilier,                                Secretar General al Municipiului Roman, 
     Ionuț-Liviu CIOCOIU                                      Gheorghe CARNARIU 
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                                                                           Anexa H.C.L. nr. ___ din 30.09.2021 
 
 
CAPITOLUL I.   OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

 
1.1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului public de 
salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman stabilind 
nivelul de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării serviciului în condiţii de eficienţă şi 

siguranţă. 
 1.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de 

referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de 

salubrizare a municipiului Roman, pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, 

indiferent de modul de gestiune adoptat. 
1.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de 

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice 

de bază.  
1.3.1. 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 standarde 
relevante sau altele asemenea. 
1.3.2. 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 salubrizare pentru 
activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare . 
1.3.3. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 

prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 

prestării serviciului de Salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi care 

sunt în vigoare. 
 
1.4. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de 
salubrizare al municipiului Roman. 
 
1.5. În cuprinsul prezentului caiet de sarcini serviciul public de salubrizare pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare din municipiul Roman va fi denumit ,,Serviciul public de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman” 
 
CAPITOLUL II.  CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE 
 
2.1.  Operatorul serviciului are obligația de  a  asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 
protecţia muncii, mediul de viață al populației, gospodărirea apelor, protecţia mediului, 

prevenirea şi combaterea incendiilor; 
b) exploatarea, întreținerea și reparația instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în 

funcţie de complexitatea acestora şi specificul locului de muncă; 
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate precizaţi în anexa 1 la prezentul 

caiet de sarcini; 
d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a 

informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 

prestează activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii; 
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e) respectarea angajamentelor asumate prin contractele de prestare a serviciului public de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare; 

f) prestarea serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la toţi utilizatorii din raza 

unităţii administrativ-teritoriale - Municipiul Roman; 
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 

de operare; 
h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 
i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 
j) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
k) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 
l) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 
m) conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 
n) dotarea proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea 

activităților; 
o) îndeplinirea programului unitar de acțiune pentru activitățile serviciului; 
p) îndeplinirea obiectivelor naționale și europene cu privire la protecția mediului și a 

sănătății cetățenilor în gestionarea serviciului, răspunzând pentru serviciile prestare în faţa 

organelor abilitate; 
q) alte condiţii specifice stabilite ulterior prin normativele legale în vigoare și prin 

documentele de reglementare/planificare adoptate de autoritățile administraţiei publice 

locale. 
 
2.2. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ ai operatorului sunt cuprinse în regulamentul 
serviciului de salubrizare a municipiului Roman. 
 
2.3. Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror reparaţii, investiţii, precum şi a 

altor cheltuieli în scopul funcţionării corespunzătoare a activităţilor de, dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare. 
 
2.4. În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, 
operatorul împreună cu municipiul Roman întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de 

combatere a vectorilor și dăunătorilor, care va cuprinde: 
a) tipul de vectori supuşi tratamentului; 
b) perioadele de execuţie; 
c) obiectivele  la care se aplică tratamentele. 

2.4.1. Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu Municipiul Roman, în 
cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile. 
2.4.2. Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi 
dezinfecţie vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.  
 
2.5. Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt: 

a) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al localităţii; 
b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecţie 

care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spaţii, cu utilaje adecvate; 
c) spaţiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, 

subsol şi alte asemenea); 
d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare. 
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2.5.1. Enumerarea obiectivelor din programul unitar de acțiune se va realizeaza prin completarea 
anexelor 2 și 3 elaborate conform cerințelor din anexa nr.1 din Ordinul ANRSC 111/2007 privind 
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor:    

-  Lista obiectivelor, clădirilor şi suprafeţelor publice unde se vor aplica activităţile de   
    dezinsecţie şi deratizare (Tabel 20/ Ordin 111/2007) 

Nr. 
crt. Adresa 

unde se 
aplică 

tratamentul 

                                              Suprafaţa tratată 

Clădiri 

Canal de 
distanță; 
 
Canalizare; 
 

Parcuri, 
zone 
verzi, 
zone de 
agrement 

Pieţe, 
târguri, 
oboare 

Zone ne-
construite 
(aliniamente 
stradale)  

Cimitire 

 
Maluri 
de lac, 
râuri, 
bălţi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
….         
n         

-  Lista obiectivelor, clădirilor şi suprafeţelor publice unde se vor aplica activităţile de 

dezinfecţie  (Tabel 21/ Ordin 111/2007) 
Nr. 
crt. Adresa 

unde se 
aplică tratamentul 

                                        Suprafaţa tratată  

Depozite de 
deşeuri 

Puncte de 
colectare a 
deşeurilor 

Mijloace de 
transport în 
comun 

Unităţi de învăţământ 
şi sanitare 

0 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
….      
n      
 
2.6. Programul unitar de acțiune va fi actualizat de administrația publică locală, de comun acord 
cu operatorul ca urmare a schimbărilor produse de implementarea proiectelor pentru  
modernizarea  infrastructurii  municipiului Roman 
 
2.7. Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligaţia să 

asigure, în perioada de execuţie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de 

acţiune aflate în administrarea/proprietatea acestora. 
 
CAPITOLUL III.  DEZINSECŢIA, DEZTNFECȚIA   ȘI   DERATIZAREA 
  

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Roman (29,83 kmp), 
operațiunile executându-se, conform programului unitar de acțiune, la obiectivele și suprațefele 

din intravilan (16,17 kmp) și numai în cazuri excepționale (invazii de insecte/rozătoare, inundații, 

etc) și pe suprafețele din extravilan. 
 
3.1 DEZINSECŢIA 
3.1.1. Dezinsecţia reprezintă acţiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă şi/sau adult, 

vectoare de maladii transmisibile şi generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor şi 

metodelor de prevenire şi combatere cu substanţe chimice specifice a artropodelor (insecte în 
stadiul de larva sau adult), care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto-
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contagioase şi parazitare pentru om şi animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte 
cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roşu de bucătărie, gândacul 

negru de bucătărie, musca, ţânţarul, căpuşa, ploşniţa de casa, molia de haine, puricele, păianjenul, 

viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecţia previne transmiterea la om a unor boli 
infecţioase şi parazitare de către insecte şi acarieni. 
 
3.1.2. Dezinsecţia se execută la exterior şi interior şi se realizează prin următoarele etape: 
Delarvicidare - operaţie care se efectuează cu procedee specifice şi are drept scop tratarea 
habitatelor larvare, respectiv malurile lacurilor, suprafeţele luciului de apă stătătoare şi a zonelor 

mlăştinoase. 
Dezinsecţia preventivă (profilactică) - are scopul de a împiedica înmulţirea şi răspândirea 

insectelor, prin crearea de condiţii nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter 
permanent- lunar; 
Dezinsecţia curativă (de combatere) în focar - urmăreşte distrugerea şi îndepărtarea insectelor şi 

artropodelor din unitatea asupra căreia se acţionează. Ea se realizează la intervale repetate de 10 - 
14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmată apoi de dezinsecţia profilactică. 
 
3.1.3 Substanţele utilizate pentru efectuarea dezinsecţiei trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 
a) să fie active în combaterea insectelor vectoare și generatoare de disconfort (țânțari, muște, 

păienjeni, etc.), prin distrugerea larvelor și tratamente de combatere a insectelor adulte; 
b) acțiunea insecticidă să fie de șoc și să se realizeze prin contact și /sau ingestie; 
c) să nu afecteze activitățile din arealul în care acționează; 
d) să nu fie toxice pentru populație, dăunătoatre pentru vegetație, animale și păsări (în dozele 

recomandate de producător) 
 
3.1.4. Factori care influenţează dezinsecţia: 
     a) Simultaneitatea tipurilor de dezinsecție 

1. pulverizarea şi tratamentul la sol, sub forma de ceaţă, în parcuri, zone cu verdeaţa, pentru 

combaterea ţânţarilor şi a muştelor adulte asigurând distrugerea lor imediată; 
2. tratamentul terestru şi larvicidarea terenurilor de propagare, de ex: terenuri mlăştinoase, 

lacuri, bălţi, etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecţie mai completă; 
3. dezinsecţia în subsoluri, casa scărilor şi poduri (inclusiv cele de locuinţe) unde pot exista 

focare de ţânţari şi alte insecte; 
4. dezinsecţia biologică cu larvicide; 

 
     b) Eficienţa desfăşurării simultane a tratamentelor 

1. tratamentul terestru prin combaterea directă a adulţilor şi larvelor de insecte în stadii 
tinere, realizează o eficienţă a operaţiunii de dezinsecţie; 

2. tratamentul în subsoluri, casa scărilor şi poduri asigură confortul imediat; 
3. tratamentul prin mijloace aeriene asigură o eficienţă sporită şi imediată a operaţiunii de 

dezinsecţie datorită cuprinderii în timp scurt a ariei de combatere. 
 
3.1.5. Criterii de alegere a insecticidelor: 

a) Eficacitatea; 
b) Uşurinţa în prepararea şi aplicarea soluţiilor şi în stocarea substanţelor şi produselor; 
c) Economicitatea; 
d) Lipsa corozivităţii şi a efectelor distructive; 
e) Cunoaşterea toxicităţii insecticidelor în condiţiile de utilizare şi a măsurilor de protecţie 

recomandate; 
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f) Spectrul de combatere privind speciile de insecte vectoare; 
g) Compatibilitate pentru dispersie în sistem ULV (volum ultra redus); 
h) Acţiunea insecticidelor prin contact şi ingestie; 

 
3.1.6. Practici minimale în operațiunile de dezinsecţie: 

a) combaterea populaţiei adulte de insecte are drept scop reducerea imediată a numărului de 
insecte, aplicandu-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetaţia din municipiu, 
garduri vii, tufişuri, arbori); 

b) tratamentele se vor executa cu aparatura operatorului aplicându- se la sol sub formă de 

ceață caldă și/sau ceață rece, în sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile 

arborilor sau aerian sub formă de ceață rece cuprinzând întreaga vegetație. În zonele cu 

densitate ridicată de țânțari adulți;  
c) activităţile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind 

mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 
actualizat; 

d) materialele ce se folosesc vor fi insoţite de prospecte de la firma producătoare din care să 
rezulte consumurile specifice (dozele de utilizare); 

 
3.1.6.1.  Practici minimale în acţiunile de larvicidare: 

a. acţiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare şi care să nu fie toxic pentru 

oameni, peşti şi animale. Se va efectua cu produse larvicide condiţionate special 

pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetaţia de pe malurile apelor 

curgătoare, pe suprafaţa luciilor de apă stătătoare şi zone mlăştinoase; 
b. are drept scop reducerea numărului de larve, aplicandu-se în zonele unde există 

locuri inundate, umede, (bălţi, canale de desecare, porţiuni umede din zonele cu 

vegetaţie subsoluri umede şi/sau inundate). 
c.  Tratamentele se vor executa cu aparatură purtată de către operatori şi/sau 

vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceaţă caldă şi/sau ceaţă rece în 

sistem ULV (volum ultra redus), cuprinzând zonele prezentate mai sus;. 
 
 3.1.7. Dezinsecţia se efectuează în: 

a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza Municipiului Roman; 
b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare; 
c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte 

asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari; 
d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat ale Municipiului Roman: terenuri ale 

instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de ape, pieţe, 

târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea; 
e) spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale 

operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de 
proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); 

f) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, telefonie, 
reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea; 

g) spaţii tehnologice şi spaţii destinate publicului; 
h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din 

imobile de tip condominiu; 
i) subsoluri umede sau inundate; 
j) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile şi alte 

instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor; 
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k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol 

sănătatea oamenilor şi a animalelor. 
 
3.1.8. Frecvența activităților de dezinsecție: 
(1) Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută: 

a) lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, prin 
aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi a larvelor de ţânţari; 

b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentraţiei şi 

tipului de substanţe insecticide ce urmează a fi utilizate în spaţiile comune închise ale 
clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate." 

 (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută: 
a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu 

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

alimentar şi ale unităţilor sanitare; 
c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă 

 (3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum şi 

numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin 
programul unitar de acţiune. Înainte de elaborarea programului unitar de acţiune, municipiul 
Roman solicită Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» 

recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu 

răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare 
recomandări, iar primarul Municipiului Roman stabileşte numărul de tratamente, la propunerea 
operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecţie executate în anul anterior 
(4) În situaţia în care, după aprobarea şi punerea în aplicare a programului unitar de acţiune, 

evoluţia vectorilor supuşi tratamentelor de dezinsecţie impune recomandări noi din partea 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor 
implementa prin modificarea programului unitar de acţiune." 

 
3.2. DEZINFECȚIA 
3.2.1. Dezinfecţia este o metoda a igienei, constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a 

bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni 
de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni. Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, 

transmiţători de boli şi combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile, în orice activitate de 

dezinfecţie trebuie să se aplice măsurile de protecţie a muncii pentru a preveni accidentele şi 
intoxicaţiile. 
 
3.2.2. Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază 

de compuşi cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentraţii mici, în timp ce la 
concentraţii înalte devin bactericide. 
 
3.2.3 Dezinfecţia se aplică în cazurile în care curăţenia nu elimină riscurile de răspândire a 
infecţiei, iar sterilizarea nu este necesară. în afara de curăţenia mecanică ce se impune în fiecare 
spaţiu, dezinfecţia se realizează:  

a) preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau 
condiţionat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă 

influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor şi animalelor; 
b) de necesitate - care se efectuează pentru combaterea unor boli infecţioase sau parazitare 

din momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea întregului focar. 
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3.2.4. Factori care influenţează dezinfecţia: 
a) spectrul de activitate şi puterea germicidă (tipul de microorganisme, rezistenţa 

microorganismelor);  
b) numărul microorganismelor pe suportul tratat; cantitatea de material organic de pe 

suportul tratat; natura suportului de tratat; 
c) concentraţia substanţei dezinfectante; 
d) timpul de contact şi temperatură; 
e) susceptibilitatea dezinfectanţiior chimici de a fi inactivaţi prin substanţe organice, plastic, 

cauciuc, celuloza, apă dură şi detergenţi; 
f) dezinfectantele pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu 

detergenţii anionici; 
g) corozivitatea, de exemplu hipocloriţii corodează unele metale; 
h) toxicitatea, de exemplu formaldehida şi glutaraldehida sunt dăunătoare pentru costul 

produsului. 
 
3.2.5. Criterii de alegere a dezinfectanţiior:  

a) eficacitatea; 
b) uşurinţa în prepararea şi aplicarea soluţiilor şi în stocarea substanţelor şi 
c) produselor; 
d) economicitatea; 
e) lipsa corozivităţii şi a efectelor distructive; 
f) cunoaşterea toxicităţii dezinfectantelor în condiţiile de utilizare şi a măsurilor de protecţie; 

recomandate. 
 

3.2.6. Practici minimale în operațiunile de dezinfecţie: 
a) dezinfecţia profilactică completează curăţenia, dar nu o suplineşte si nu poate înlocui 

sterilizarea; pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra 
agentului patogen incriminat sau presupus, dezinfecţia se practică înainte de instituirea 
măsurilor de curăţenie, trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul 
Sănătăţii, în dezinfecţia chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acţiune 

bactericidă,virulicidă, fungicidă si/sau sporicidă; 
b) în funcţie de riscul de apariţie a infecţiilor, trebuie alese dezinfectantele care acţionează 

specific asupra agenţilor patogeni incriminaţi; 
c) se recomandă periodic alternanţa produselor dezinfectante pentru a se evita apariţia 

rezistenţei microorganismelor; 
d) dezinfectantele trebuie folosite la concentraţiile de utilizare şi timpii de acţiune 

recomandaţi de producător. 
 
3.2.7. La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare: 

a) cunoaşterea exactă a concentraţiei substanţei active în produse, prin determinări periodice 
de laborator (acolo unde este posibil); 

b) folosirea de recipienţi curaţi; 
c) utilizarea soluţiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea şi 

degradarea - inactivarea lor; 
d) utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător; 
e) controlul chimic şi bacteriologic prin sondaj al soluţiilor dezinfectante în curs de utilizare; 
f) instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor; 
g) utilizarea soluţiilor dezinfectante se face respectând normele de protecție a muncii care să 

prevină accidentele și intoxicațiile. 
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 3.2.8. Aplicarea substanțelor să fie compatibilă pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV, 

biodegradabile, să nu se acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinte riscuri 
de incendii sau explozii. 

 
3.2.9. Dezinfecţia se efectuează în: 

a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile şi alte 

instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor; 
b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor 

municipale; 
c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; 
d) mijloace de transport în comun; 
e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice; 
f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a 

animalelor. 
 
3.2.10. Frecvența dezinfecțiilor: 

a) ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; 
b) numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. 

 
3.3. DERATIZAREA 
3.3.1. Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii 

rozătoarelor dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare 

de disconfort şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne şi combate 

transmisia unor boli de către rozătoare, prin muşcătură sau contact. Pericolul mare pe care-1 
reprezintă rozătoarele dăunătoare, şoareci şi şobolani, constă în aceea că acestea provoacă 

numeroase pagube materiale şi reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate. Rolul rozătoarelor 

în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice şi parazitare, atât la om cât şi la 

animale, este bine cunoscut. Şoarecii, dar mai ales şobolanii, sunt rezervoare de infecţie şi 

vectori, răspândind trichineioza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, 

antraxul, turbarea, toxiinfecţiile alimentare etc. Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase 

şi răspândite, reprezentând o treime din fauna globului pământesc. Prolificitatea este mare 
datorită maturităţii sexuale timpurii (1,5 - 3 luni), perioada de gestaţie scurtă (16-21 zile) fătări 

frecvente (2-8 /an), cu un număr mare de pui la fătare (1-12), existând posibilitatea de 
reproducere a primelor generaţii chiar în primul an de viață. Longevitatea este de 2-4 ani, 
hârciogul atingând chiar 10 ani. Principalele rozătoare de la noi sunt: şobolanul cenuşiu, 

şobolanul de casă, şoarecele de casă. 
 
3.3.2.Măsuri de combatere: 
preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii şi stabilirii rozătoarelor în obiective și 

îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru rozătoare ; 
profilactică, realizându-se prin  amplasarea de staţii de intoxicare cu momeli toxice în locaţii bine 
definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente şi depistate pe teren. 
 
3.3.3. Practici minimale în operațiunile de  deratizare 

a) substanţele raticide folosite în acţiunile de deratizare sunt momeli gata preparate de firma 

producătoare (sub forma de baton cerat, suport cerealier, pellets sau pastă), avizate de 

Ministerul Sănătăţii; 
b) momelile toxice care se vor amplasa în locuri deschise vor fi introduse în staţii de 

intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de intemperii şi 
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vor purta inscripţii. “Atenţie s-au pus substanţe toxice pentru distrugerea rozătoarelor 

— Nu le atingeţi !!!” şi se va menţiona numele, telefonul prestatorului şi data; 
c) numărul staţiilor de intoxicare va fi corelat în funcţie de suprafaţa tratată şi cantitatea de 

raticid folosită / unitatea de măsură conform fiselor tehnice ale produselor utilizate; 
d) transportul substanţelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia 

revenindu-i obligaţia de a lua măsuri de siguranţă privind sustragerea sau împrăştierea lor; 
e) neutralizarea cadavrelor de rozătoare şi ambalajelor rezultate în urma activităţilor prestate 

cu o societate specializată şi autorizată în acest sens. reîmprospătarea momelilor toxice 

consumate se va face la un interval de 7-10 zile de la prima amplasare cu scopul de a fi 
consumate de rozătoarele ce nu au consumat din momelile amplasate anterior; 

f) societăţile trebuie să ţină evidenţa intrării şi consumului produselor şi substanţelor toxice; 
g) substanţele folosite în deratizare vor fi depozitate, ambalate şi transportate în condiţii de 

siguranță, încât să înlăture posibilitatea de sustragere în vederea prevenirii intoxicaţiilor la 
om, la animale şi poluarea mediului înconjurător; 

h) manipularea produselor substanţelor toxice se va face înconformitate cu prevederile 
normelor de protecţie și securitate a muncii şi a mediului. 

 
3.3.4. Deratizarea se efectuează la exteriorul şi în interiorul obiectivelor în care: 

a) este prevăzută operaţiunea de deratizare; 
b) este prevăzută operaţiunea de deratizare, cu excepţia mijloacelor de transport în comun; 
c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile 

interioare sau   exterioare ale instituțiilor publice, domeniului public, persoanelor fizice 
ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele 
demolate şi/sau nelocuite. 

 
3.3.5. Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută: 

a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel 
puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; 

b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte 

ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
siguranţa alimentului; 

c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în 
conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an; 

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

 
CAPITOLUL IV.  DOTAREA  NECESARĂ 
 
4.1. Operatorul are obligaţia de a asigura şi dimensiona  resursele materiale și umane,  parcul auto 
(mijloace speciale de transport), utilajele, echipamentele și personalul calificat, astfel încât să 

asigure desfăşurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, pe raza municipiului 
Roman,   la nivelul de calitate prevăzut de  normele specifice/ prezentul caiet de sarcini,  cu 
respectarea condiţiilor tehnice de funcţionare a serviciului în condiţii de eficienţă şi siguranţă, 
conform programului unitar de acțiune, pe toată durata contractului, cu respectarea 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
4.2. Personal minim solicitat, necesar pe toată durata de prestare a serviciului: 
Operatorul va prezenta documente doveditoare (contract de muncă, atestate, calificări, protocoale 

de colaborare, etc) cu privire la faptul că; 
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a) are minim 3 muncitori angajați din care minim 1 operator, agent DDD, calificat şi atestaţi 

conform legislaţiei în vigoare pentru prestarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie; 
b) are 1 medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din România 
c) are 1 inginer de mediu 
d) poate asigura necesarul de personal pentru o intervenție rapidă pe o arie extinsă incluzând 

malul Moldovei și Complexul de Agrement Moldova; 
4.2.1. Operatorul va prezenta obligatoriu certificate de calificare și instruire pentru personalul 
menţionat la pct.4.2. emise de instituţii abilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, astfel: 

a) certificate de calificare profesională pentru ocupaţia de agent DDD, eliberat în 
conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, 

republicată; 
b) certificate de instruire profesională, a personalului privind insușirea noţiunilor 

fundamentale de igienă; 
c) documente eliberate de instituţiile abilitate (diplome, atestate).  

 
4.3. Dotări minime solicitate, necesare pe toată durata de prestare a serviciului: 
Operatorul va prezenta documente doveditoare cu privire la dovada deţinerii (proprietate, leasing, 
închiriere, comodat), pentru toată durata de prestare a serviciului a: 

a) 3 mijloace de transport, din care minim 2 autorizate pentru serviciul de deratizare, 
dezinsecţie, dezinfecţie;   

b) următoarelor utilaje şi echipamente pentru se depun prospectele cu specificațiile tehnice : 
1. aparate tip atomizor portabil, generatoare de ceaţă rece dotate cu sistem de 

dispersie în volum ultraredus (ULV) - 5 buc; 
2. pulverizatoare portabile (pompe) - minim 20 buc; 
3. aparate de produs ceaţă termică portabile – min 2 buc 
4. aparate de produs ceaţă termică de mare putere pe vehicul – min 1 buc; 
5. dispozitive de aplicat insecticid gel – min 20 buc 
6. recipienţi pentru dozarea raticidelor – min 100 buc 
7. malaxor amestec momeli – min 2 buc 
8. staţii de intoxicare cu inscripţionare de avertizare pentru protejarea momelilor - 

min 1000 buc 
c) echipamente de protecţie şi de lucru specifice și corespunzătoare normelor de sănătate și 

securitate în muncă, individualizate şi inscripţionare cu denumirea societăţii prestatoare; 
d) materiale de avertizare și informare privind desfășurarea activităților (avertizare vizuală și 

sonoră); 
e) unui contract de incinerare cadavre rozătoare, raticide/pesticide neconsumate şi 

ambalajele pesticidelor utilizate, încheiat cu o societate autorizată; 
f) unui contract de prestare servicii dezinsecţie aeriană cu un operator autorizat de către 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română și că aparatul/aparatele de zbor prevăzute în 

contract sunt dotate cu sistem GPS de înregistrare grafică, a suprafeţelor executate; 
g) unui contract de colaborare cu un laborator autorizat în vederea cercetării în domeniul 

igienii în domeniul igienii mediului și combaterii vectorilor. 
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CAPITOLUL V.  OBIECTIVE DE EXPLOATARE, CONDIŢII   TEHNICE ŞI DE 
CALITATE 

 
5.1. Operatorul va urmări îndeplinirea următoarelor obiective de exploatare: 

a) Prestarea serviciilor în regim de continuitate, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice 
fiecărei activităţi și a angajamentelor asumate prin contract; 

b) Prestarea serviciilor în condiții de economicitate, eficienţă și eficacitate, având ca obiect 

reducerea costurilor de prestare a serviciului;  
c) Îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin prezentul caiet de sarcini 

și asumați prin contract;  
d) Respectarea cerințelor de legalitate, realitate și regularitate a activității desfășurate; 
e) Corectarea şi adaptarea regimului de prestare a serviciilor la cerințele beneficiarului;  
f) Controlul calității activităților serviciului prestart; 

 
5.2. La prestarea operațiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare operatorul va asigura:  

a) cunoaşterea zonei şi a locului unde se execută deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia; 
b) stabilirea vectorilor din zona unde se execută deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia; 
c) determinarea nivelului de infestare; 
d) instruirea operatorilor DDD care execută deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia; 
e) verificarea calității tratamentelor aplicate, a eficienţei acestora şi a riscului de reinfestare, 

risc care se datorează pe de o parte apariţiei insectelor şi larvelor netratate, iar pe de altă 

parte a insectelor adulte care migrează din zonele învecinate sau ieşirii acestora din 
locurile de adăpostite în care nu au avut de suferit în urma tratamentelor aplicate sub 
formă de aerosoli ULV sau ceaţă caldă; 

f) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
g) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie pentru remedierea corespunzătoare a unor situații neprevăzute, în regim de 
urgență; 

h) capacitatea de lucru a utilajelor, dispozitivelor și personalul necesar pentru prestarea 
serviciului pe întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;  

i) personalul necesar şi corespunzător instruit/calificat pentru prestarea activităților asumate 
prin contract pe toată durata de executare a serviciului; 

j) anunțarea populației cu cel puțin 7 zile înainte de începerea lucrărilor, pe baza unui 

preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă beneficiarului/beneficiarilor, anunț transmis pe 
toate canalele de comunicare (mass-media, compartimentul de specialitate al primăriei, 

etc.) anunț ce va conţine: 
1. tipul serviciului ce se va presta; 
2. data şi intervalul orar în care se efectuează prestarea serviciului; 
3. locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară prestarea 

serviciului; 
4. substanțele utilizate și gradul de toxicitate a acestora; 
5. efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; 
6. măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire Ia copii, bătrâni, 

bolnavi, albinelor, animale şi păsări; 
k) stabilirea, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii 

tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare în spaţiile închise şi pe suprafeţele 
deţinute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanţelor utilizate şi 

măsurile de protecţie ce trebuie luate; 
l)  informarea beneficiarului cu privire la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce 

trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de 
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efectuare a tratamentelor înainte de începerea operaţiunii de deratizare, dezinfecţie sau 

deratizare în spaţiile închise ale operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor 

fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari; 
m) confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru la terminarea 

operaţiunii; 
n) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 
5.2.1. În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe 

proprietatea acestora pentru efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori 
pentru stingerea unui focar, operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice 
locale pentru luarea măsurilor legale. 
 
5.3. Condiții minime de calitate: 
5.3.1 La dezinsecţie: 

a) Se vor folosi numai substanţe aflate în perioada de garanţie şi se vor desigila numai în 

prezenta reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor; 
b) Se va lucra numai când condiţiile meteo sunt favorabile pentru obţinerea eficienţei 

maxime a acţiunilor de combatere; 
c) Se vor utiliza dozele de cantităţi de substanţa conform normativelor în vigoare - fişei 

tehnice - aplicate pe fiecare unitate de suprafaţă, astfel încât să se asigure eficienta 

maxima a combaterii pentru perioada garantată a produsului, în acest scop prestatorul va 
prezenta obligatoriu reprezentanţilor beneficiarului care urmăresc lucrarea - prospectele 
substanţelor folosite; 

d) Operatorul îşi va instrui temeinic întreg personalul implicat în acţiunile de combatere 
pentru a respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, punctele de întâlnire, normele 
privind protecţia muncii, normele de aplicare a substanţei pe unitatea de suprafaţă, 

normele de protecţie a locuitorilor din zonele unde lucrează; 
e) Diluţia insecticidelor pentru alcătuirea soluţiei de lucru se va face ţinând cont de 

recomandările producătorilor; 
f) Norma de aplicare a soluţiei de lucru se va stabili în funcţie de insecta ţintă (târâtoare sau 

zburătoare) şi/sau gradul de infestare; 
g) Anunţarea populaţiei - prin mijloace mass-media, explicarea cadrului legal şi a 

importanţei acţiunii. 
 
5.3.2.. La dezinfecţie: 

Se vor folosi numai substanţe aflate în perioada de garanţie. 
Vor fi acceptate numai produse dezinfectante din clasele Xi şi Xn. 

 
5.3.3. La deratizare: 

a) Se vor folosi numai produse raticide aflate în perioada de garanţie şi se vor desigila numai 

în prezenţa reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor; 
b) Produsele raticide trebuie să prezinte eficienţă atât în combaterea şoarecilor, cât şi a 

şobolanilor; 
c) Vor fi acceptate raticide numai din grupele Xi şi Xn de toxicitate; 
d) Raticidele folosite vor fi sub forma solidă, momeli parafinate sau batoane cerate, pasta şi 

peleţi; 
e) Raticidele vor fi prezentate în recipiente sigilate, care să aibă prevăzută data expirării 

(termenul de valabilitate) în clar; 
f) Operatorul îşi va instrui întreg personalul implicat în acţiunile de combatere pentru a 

respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, normele privind protecţia muncii, normele de 
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aplicare a produselor raticide pe unitatea de suprafaţă, normele de protecţie a locuitorilor 
din zonele unde lucrează; 

g) Norma de aplicare a raticidelor va fi cea recomandată de producător şi în funcţie de gradul 
de infestare. 

 
5.4. Oferta tehnică va include: 

a) descrierea modalităţii în care va presta efectiv operațiunile pe fiecare tip de activitate; 
b) detalii referitoare la modalitatea de organizare a serviciilor; 
c) detalii referitoare la repartizarea personalului astfel încât să se asigure continuitatea 

prestării serviciilor; 
d) detalii la tehnologiile specifice folosite în zona municipiului Roman; 
e) prospectele tehnice și funcționale pentru toate tipurile de utilaje și aparate utilizate din 

care să rezulte suprafața de acoperire pe unitatea de timp pentru substanța folosită;  
f) lista materialelor şi substanţelor folosite pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie, conform tabelului 22/Ordin A.N.R.S.C. nr. 111/2007 : 
Nr. 
crt 

 
Denumirea materialelor, substanțelor 

UM Cantitatea Norma de 
consum folosită 

     
     
     
     
anexa nr. 4 din prezentul caiet de sarcini, ținând cont de faptul că vor fi acceptate numai 
substanţe biocide (larvicide, insecticide şi rodenticide) cuprinse în Registrul Naţional al 
Produselor Biocide pentru igiena publică, care au aviz sanitar în termen de valabilitate; 

g) analiza de risc pentru fiecare activitate și programul de măsuri pentru diminuarea 

riscurilor; 
h) informaţii cu privire la protecţia muncii şi protecţia mediului conform Legii nr. 319/2006, 

a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 
1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca, cu 

modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de 

igiena si a recomandărilor privind mediul de viață al populaţie; 
i) prezentarea sistemului de dispecerat pentru comunicarea operațională și cu utilizatorii 

serviciului; 
j) certificate ISO 90001:2015 sau echivalent ISO 14001:2005 sau echivalent; 
k) licenţă corespunzătoare activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, clasa 2, 

eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice (A.N.R.S.C.) în condițiile art. 10, lit. b) din H.G. nr. 745/2007; 
l) autorizația sanitar- veterinară pentru activitatea dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 
m) autorizația pentru prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor, atestat 

profesional – agent dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 
n)  act constitutiv (statut și contract de societate) – copie legalizată din care să rezulte 

obiectul de activitate specific serviciului public de Salubrizare activitatea dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare  și orice acte adiționale relevante – copie legalizată; 
o) certificat de înmatriculare și cod fiscal sau codul unic de înregistrare – copie legalizată; 
p) certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului; 
q) declarație semnată de reprezentantul legal, potrivit căreia ofertantul nu se află în 

reorganizare judiciară sau în faliment – original. 
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r) dovezi privind achitarea la zi a obligațiilor fiscal către toți creditorii bugetari, prin 

prezentarea originalelor certificatelor de atestare fiscal eliberate de către Ministerul 
Finanțelor publice prin unitățile sale subordonate pentru obligațiile către bugetul de stat și 

contribuții sociale și unitatea administrative teritorială pentru impozitele și taxele locale;. 
s) cazier fiscal pentru societatea operatorului ofertant; 
t) documente justificative pentru demonstrarea experienței similare/relevante privind 

efectuarea serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în unități administrativ 

teritoriale cu populație mai mare de 50 000 de locuitori; 
u) prezentarea tehnologiilor, respectiv concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi 

funcţionare a prestaţiei, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a 
coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc, astfel: 
u.1.) Tehnologiile utilizate vor ţine cont de situaţia specifică de pe teren, de evoluţia  

spaţială pe orizontală şi verticală a oraşului, de poziţia geografică de prezenţa unor 

fenomene meteorologice deosebite, frecvente în ultimii ani (temperaturi foarte scăzute sau 
ridicate, ploi acide, etc.; 
u.2.) Tehnologiile prezentate în ofertă trebuie să fie asiguratorii în cazul apariţiei unor 

situaţii de risc (epidemii, invazii de dăunători, etc) sau a unor situaţii cu caracter de 

extindere, apariţia unor noi specii de dăunători. 
 
5.5.Verificări, recepţii  
5.5.1. Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a activităţilor prestate de către 
operator, întocmind proces verbal de recepţie privind calitatea şi cantitatea lucrărilor, cu 
respectarea cerințelor minime de calitate pe la punctul 5.3 al prezentului caiet de sarcini și a 

prevederilor art.56 din regulamentul serviciului. 
 
5.5.2. Lunar operatorul va întocmi, pe baza proceselor verbale de recepţie la terminarea fiecărei 

operațiuni de tratament (dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare) un proces verbal de recepţie lunară 

care cuprinde situaţia de lucrări cantitativă şi valoric pe care o va prezenta beneficiarului în 
vederea plăţii. 
 
5.5.3. Operatorul va completa şi semna formularul de ofertă cu tarifele pentru prestarea serviciilor 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prevăzute în anexa 5 la prezentul caiet de sarcini. 

5.5.3.1.Tarifele  pentru fiecare activitate vor avea incluse toate cheltuielile de transport, 
cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal,  taxele ocazionate de prestarea activităţilor, 
alte costuri şi componente de costuri conform legislației în vigoare. 
       5.5.3.2. Pentru serviciile de dezinsecţie aeriană unitatea de măsură este hectarul, iar pentru 

celelalte activităţi unitatea de măsură este mp și după caz, mii mp. 
 
5.5.4. Beneficiarul prin persoana împuternicită va verifica, ca procesul verbal de recepţie lunară 

să cuprindă toate proceselor verbale zilnice, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în anexa 5  
parte integrată din prezentul caiet de sarcini. 

 
5.6. Programul prestaţiei 
5.6.1. Operatorul stabilește programul prestației astfel încât să realizeze programul unitar de 
acțiune pentru combaterea vectorilor și dăunătorilor din municipiul Roman asumat la semnarea 
contractului. 
 
5.6.2. Operatorul de servicii va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse 

tratamentelor, în vederea depistării gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, 
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întocmind un Proces verbal de monitorizare de identificare a dăunătorilor producători de 

disconfort (rozătoare, ţânţari, muşte, gândaci, căpuşe, etc) ce va fi predat beneficiarului până la  
data de 25 a lunii în curs. 
 
5.6.3. Programul prestației actualizat în baza procesului verbal de monitorizare prezentat de 
operator și a verificărilor efectuate în teren de reprezentanții beneficiarului se aprobă de către 

primarul municipiului Roman și se transmite operatorului până la data de 5 a lunii următoare. 
 
5.6.4. Beneficiarul poate modifica programul în funcţie de condiţiile noi apărute şi de sursele 

finaciare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înştiinţarea prealabilă a 

operatorului (termen de 30 zile calendaristice). 
 
5.6.5 În cazul solicitărilor primite de la instituţiile publice, unităţile de învăţământ, etc. din 
subordinea Municipiului Roman privind confirmarea unui caz de infestare cu diferite boli 
transmisibile la om, beneficiarul va aproba în regim de urgenţă efectuarea dezinfecţiei. 
 
5.6.6. În cazul solicitărilor din partea instituţiilor publice, din subordinea Municipiului Roman 
sau a sesizărilor din partea cetăţenilor referitoare la domeniul public, înregistrate la Municipiul 
Roman, prestatorul va întocmi o Notă de Constatare ce se va semna de solicitant şi de prestator 
fiind vizată de beneficiar ca urmare a verificărilor efectuate la faţa locului. 
 
5.6.7. Lista operaţiilor de efectuat, locul şi modul de desfăşurare 

Operaţie 
Locul de desfăşurare 

al activităţii 

Mod executare Termen/frecvenţa executării 

operaţiunii aerian terestru 

Dezinsecţie Spaţiile comune 
închise ale clădirilor 

P.F. şi P.J. (casa 

scării, subsol şi alte 

asemenea) 

 

  
 
da 

Pentru combaterea ţânţarilor se 
execută minimum 3 tratamente pe an şi 

ori de câte ori este nevoie. 

Spații deschise din 

domeniul public și 

privat al UAT Roman 

 

 
da 

 
da 

Pentru combaterea  ţânţarilor se 
execută lunar, în sezonul cald. 
 
Pentru combaterea altor vectori, 
dezinsecţia se execută: 
 
a) trimestrial şi ori de câte ori este 
nevoie, în spaţiile închise ale 
operatorilor economici cu profil 
nealimentar, instituţiilor publice şi 
spaţiile comune închise ale clădirilor; 
 
b)lunar şi ori de câte ori 
este nevoie, în spaţiile închise ale 
operatorilor economici cu profil 
alimentar şi ale unităţilor sanitare; 

Căminele şi canalele 

aferente 

 

  
da 

Spaţiile deschise ale 

persoanelor fizice şi 

juridice, în cazul 
tratamentelor 

 

 
 
 
da 

 
 
 
da 
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Clădiri ale unităţilor 

sanitare, clădiri ale 

instituţiilor publice, 

clădiri ale operatorilor 
economici, clădiri ale 

persoanelor fizice, 
inclusiv apartamente 
din imobile de tip 
condominium, 
subsoluri umede sau 
inundate, depozite de 
deşeuri municipal, 
alte obiective 
identificate ca 
reprezentând focare 
de infestare şi care pot 
pune în pericol 
sănătatea oamenilor şi 
a animalelor. 

  

 

da 

 
c) numai la solicitarea persoanelor 
fizice din spaţiile cu destinaţie de 
locuinţă. 

Dezinfecţie Depozite de deşeuri 
municipale și alte 
instalații de tratare sau 
eliminare a deșeurilor 

 
da 

 
da 

Se execută la solicitarea P.F. şi P.J. 

Încăperi din cadrul 
condominiilor 
prevăzute cu 
topogan, destinate 
colectării deșeurilor 
municipale, spații 
special amenajate     
pentru colectarea   
deșeurilor menajare 

  
 
 
da 

Mijloace de transport 
în comun 

 da 

Clădiri ale instituţiilor 
publice, ale 
operatorilor economici 
şi ale persoanelor 
fizice și în locuri în 
care există focare 
declarate care pun în 
pericol sănătatea 
oamenilor şi 

  
 
 
da 
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animalelor 

Deratizare La obiectivele unde se 
execută dezinsecția și 
dezinfecția, cu 

excepția mijloacelor 
de transport în comun. 

 da a) pentru operatorii economici cu 
profil nealimentar şi asociaţiile 
de proprietari, cel puţin o dată pe 
semestru şi ori de câte ori este nevoie 
pentru stingerea unui focar; 
 
b) pentru operatorii economici cu 
profil alimentar, cel puţin o dată pe 
trimestru şi ori de câte ori este nevoie 
pentru stingerea unui focar, cu 
respectarea prevederilor legale 
referitoare la siguranţa alimentului; 
 
c) pentru spaţiiledeschise din 
domeniul public şi privat al unităţii 
administrativ teritoriale nu mai puţin 
de 3 tratamente pe an; 
 
d) pentru persoanele fizice, la 
solicitarea acestora sau ori de câte 
ori este nevoie pentru stingerea unui 
focar. 

5.6.8. Operatorul va executa serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, astfel încât să 

nu provoace daune de orice natură obiectivului unde aplică procedura şi să nu afecteze viaţa şi 
sănătatea oamenilor, precum şi a mediului. 

5.6.9. În funcţie de dinamica evoluţiei pe durata sezonului cald a populaţiilor de insecte 

vectoare şi de disconfort precum şi a rozătoarelor sinantrope, implicit eficientizarea acţiunilor, 

se vor institui măsuri suplimentare de combatere. 

 
5.7. Obiective de mediu 
5.7.1. Pe toată perioada derulării contractului operatorul va respecta condițiile de mediu 

prevăzute în regulamentele/ legile/standardele în vigoare; 
5.7.2. Operatorul răspunde de serviciile prestate în fața organelor abilitate și are obligația de a lua 
măsurile necesare protejării mediului pe toată durata derulării contractului. 
 
CAPITOLUL VI.  OBIECTIVE ECONOMICE ȘI CONDIŢII FINANCIARE  
 
6.1. Serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor organiza şi funcţiona având în 

vedere să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului 
şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 
 
6.2. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fî în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind Normele metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor.  
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6.2.1. Odată cu fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor corespunzătoare activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, operatorul va prezenta memoriul tehnico-economic 
justificativ. 
 
6.3. Ajustarea sau modificarea tarifelor ofertate se face cu aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Roman, la solicitarea operatorului, în baza cererii de ajustare însoţită de 

documentaţia de fundamentare a tarifelor pe elemente de cheltuieli întocmită în conformitate cu 

normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţilor care fac 

obiectul contractului, elaborate de A.N.R.S.C. 
 
6.4. Operatorul va încasa, de la beneficiar, contravaloarea lucrărilor prestate, în baza procesului 
verbal de recepție lunară și în conformitate cu  prevederile  contractului de prestare a serviciilor.  
 
6.5.  Plata operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele 
prevăzute în programul unitar de acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de 
către: 

a) reprezentanţii Municipiului Roman pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat 
al unităţii administrativ-teritoriale Roman; 

b) reprezentanţii  Municipiului Roman pentru spaţiile deschise din proprietatea privată a 

persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru 
combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de 
mare capacitate generatoare de ceaţă rece sau caldă montate pe autovehicule; 

c) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea Municipiului Roman pentru spaţiile 
comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui 

reprezentant al instituţiei publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul 

Municipiului Roman; 
d) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de 

proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care 

nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari documentul de lucru 
se confirmă obligatoriu  de către reprezentantul Municipiului Roman; 

e) reprezentanţii administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanţii Municipiului 

Roman pentru căminele şi canalele aferente reţelelor; Municipiului Roman are obligaţia 

să solicite prezenţa reprezentanţilor respectivi în vederea asigurării accesului la 
obiectivele supuse tratamentului. 

 
6.6. Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul 

unitar de acţiune se asigură de către Municipiul Roman în baza documentelor de lucru prevăzute 

la  pt. 6.5 lit. a), b), c) şi e), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanţii 

instituţiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spaţiile închise ale clădirilor 
instituţiilor respective. 
 
6.7. Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi 
confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la 

pt.6.5. lit. d) se suportă de aceștia sau de către Municipiul Roman în baza hotărârii de aprobare 

adoptate de Consiliul local Roman. 
 
6.8. Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor persoanelor fizice 
sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât cele din subordinea Municipiul 
Roman, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni 
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faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza 
documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. 
 
CAPITOLUL VII   GARANŢII ȘI LICENȚĂ 
 
7.1. GARANȚII  
7.1.1. Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar buna desfăşurarea serviciilor, 
calitatea și cantitatea stabilite prin programul de prestaţie. 
 
7.1.2. Garanţia de bună execuţie reprezintă 5% din preţul contractului fara TVA. Suma iniţială 

care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis este de 0,5 % din preţul 

contractului fără TVA. 
 
7.1.3. Garanţia de bună execuţie se constituie de către operator  în scopul asigurării autorităţii 

contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligaţiilor 

contractuale. 
 
7.1.4.  Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, 

în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5), din H.G. 
395/2016 aplicându-se în mod corespunzător. 
7.1.4.1. Garanția de bună execuție se poate constitui și prin reţineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parţiale. In acest sens, prestatorul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil 
distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării 

contractului cu 0,5% din preţul acestuia fără TVA. 
 
7.1.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin contract. 
7.1.5.1. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. 
 
7.1.6. Autoritatea contractantă se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 
zile de la data îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract 
 
7.2. LICENȚĂ 
 
7.2.1. Operatorul va deţine licenţă corespunzătoare activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare, clasa 2, în condițiile art. 10, lit b, din H. G. Nr. 745/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice cu modificările și completările ulterioare şi autorizaţiile necesare prevăzute de lege pentru 
desfăşurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, pe toata durata de prestare a 

serviciului. 
  
CAPITOLUL VIII DATE CU PRIVIRE LA CONTRACT 
 
8.1.Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului  se constituie ca un capitol distinct în cadrul 
regulamentului serviciului de salubrizare. 
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8.2. Indicatorii de performanţă ai serviciului precizați în prezentul caiet de sarcini, sunt asumați 

de operator. 
 
8.3. Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc penalităţi contractuale operatorului 
serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi 

calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului. 
 
8.4. Durata contractului ,,Serviciul public de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul 
Roman”  este de 5  ani cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii. 
 
8.5. Încetarea contractului se face în următoarele situaţii: 

a) în cazul în care operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa sunt 

retrase; 
b) la expirarea duratei stabilite prin contract; 
c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi. 

 
CAPITOLUL IX   DISPOZIŢII GENERALE 
 
9.1. În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, 

proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în 

mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să 

afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. 
 
9.2.Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi 

vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanţe 

periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei sau 

tratamentul este ineficient. 
 
9.3. Prezentul caiet de sarcini are  la bază următoarele prevederi legale: 
      

a) Legea  Nr. 51/2006 *** Republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice cu 
modificările și completările ulterioare; 

b) Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
c) Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu 

modificările si completările ulterioare; 
d) Legea  Nr. 101/2006 *** Republicată, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor; 
e) Hotărârea  Guvernului  Nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările și 

completările ulterioare; 
f) Ordinul A.N.R.S.C. Nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor; 
g) Ordinul A.N.R.S.C.  Nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 
h) Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si a 

recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei cu modificările și completările 

ulterioare; 
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i) Ordinul ANSVSA Nr. 910/1657/99/2016  pentru modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind 
aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe 
teritoriul României; 

j) Lege   Nr. 462 / 2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind 
măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice 

locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice; 
k)  Lege   Nr. 360 / 2003 *** Republicată privind regimul substanţelor şi preparatelor 

chimice periculoase 
l) H.G. Nr. 617/2014, privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor 

biocide 
m) Legea Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 
n) Lege   Nr. 114/1996  *** Republicată,  Legea locuinţei 
o) Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
p) Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 
q) SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii-cerinţe; 
r) Legea Nr. 24/27.03.2000 , republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 
s) Regulamentul de organizare si funcţionare al serviciului de salubritate al municipiului 

Roman 
 
9.4. Tabelele din anexe se completează pe baza datelor din inventarul domeniului public și privat 
al municipiului Roman actualizat pe măsura realizării lucrărilor cadastrale. 
 
 
CAPITOLUL X.  ANEXE 

 
ANEXA   Nr.1.  INDICATORI  DE  PERFORMANȚĂ   ȘI  CALITATE 
                                                                                                                                                     
ANEXA Nr. 2   LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR ŞI SUPRAFEŢELOR  PUBLICE  
                           UNDE SE VOR APLICA ACTIVITĂŢILE DE  DEZINSECŢIE ŞI  
                            DERATIZARE  (Tabel 20/ Ordin 111/2007) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ANEXA Nr. 3   LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR ŞI SUPRAFEŢELOR  PUBLICE 
                          UNDE SE VOR APLICA ACTIVITĂŢILE DE DEZINFECŢIE    

                        (Tabel 21/ ordin 111/2007) 
 
ANEXA Nr. 4   LISTA MATERIALELOR ȘI SUBSTANȚELOR CE SE FOLOSESC PENTRU  
                         ACTIVITĂȚILE DE  DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE 
                                  ( conform tabel nr.22/Ordin ANRSC nr.111/2007) 
 
ANEXA Nr. 5  CENTRALIZATOR  DE  PREȚURI                                                                                                                                                                  
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ANEXA   Nr.1      INDICATORI  DE  PERFORMANȚĂ   ȘI  CALITATE 
 

Nr. 
crt 

 
INDICATORI  DE  PERFORMANȚĂ  

 ȘI  CALITATE 

Trimestrul Total 
an 

I II III IV  
0 1 2 3 4 5 6 

A. INDICATORI GENERALI 
I.    CONTRACTAREA  SERVICIILOR 
1.1. Numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, 

raportat la numărul total de utilizatori, din respectiva 
categorie, stabilită în programul unitar de acţiune ; 

100% 100% 100% 100% 100% 

II.   CALITATEA  SERVICIILOR  PRESTATE  
2.1. Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea 

operațiunilor de dezinsecție efectuate., raportat la numărul 

total de reclamații justificate privind calitatea  operațiunilor 

de dezinsecție efectuate. 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.2. Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea 
operațiunilor de dezinfecție effectuate raportat la numărul 

total de reclamații justificate privind calitatea  operațiunilor 

de dezinfecție efectuate. 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.3. Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea 
operațiunilor de deratizare efectuate  raportat la numărul total 
de reclamații justificate privind calitatea  operațiunilor de 
deratizare efectuate. 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.4. Numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul legal, 
raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.5 valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru 
nerespectarea condiţiilor şi a parametrilor de calitate stabiliţi 

în contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de 
utilizatori şi pe tipuri de activităţi; 

0 0 0 0 0 

2.6 valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune 

provocate prin nerespectarea condiţiilor şi clauzelor 
contractuale 

0 0 0 0 0 

III.  MĂSURAREA CANTITĂȚII ȘI EFICIENȚEI GESTIONĂRII 
SERVICIULUI  
3.1 Numărul operațiunilor de dezinsecție efectuate raportat la 

numărul  total  de operațiuni planificate; 
100% 100% 100% 100% 100% 

3.2. Numărul operațiunilor de dezinsecție efectuate raportat la 
numărul  total  de solicitări justificate; 

98% 98% 98% 98% 98% 

3.3 Numărul operațiunilor de dezinfecție efectuate raportat la 
numărul  total  de operațiuni planificate; 

100% 100% 100% 100% 100% 

3.4 Numărul operațiunilor de dezinfecție efectuate raportat la 
numărul  total  de solicitări justificate; 

98% 98% 98% 98% 98% 

3.5 Numărul operațiunilor de deratizare efectuate raportat la 
numărul  total  de operațiuni planificate. 

100% 100% 100% 100% 100% 

3.6 Numărul operațiunilor de deratizare efectuate raportat la 
numărul  total  de solicitări justificate. 

98% 98% 98% 98% 98% 

3.7 Valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea 95% 95% 95% 95% 95% 
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totală a facturilor emise pentru operațiunile de dezinsecție; 
3.8 Valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea 

totală a facturilor emise pentru operațiunile de desinfecție; 
95% 95% 95% 95% 95% 

3.9 Valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea 

totală a facturilor emise pentru operațiunile de deratizare; 
95% 95% 95% 95% 95% 

3.10 Numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor 
prestate, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de activităţi 

0 0 0 0 0 

3.11 Numărul  de sesizări din partea instituțiilor publice din 
domeniul protecției mediului; 

0 0 0 0 0 

3.12 Numărul  de sesizări din partea instituțiilor publice din 
domeniul sănătății publice; 

0 0 0 0 0 

3.13 Numărul de reclamații privind valorile facturate pentru 
operațiunile de dezinsecție efectuate. 

0 0 0 0 0 

3.14 Numărul de reclamații privind valorile facturate pentru 
operațiunile de dezinfecție efectuate. 

0 0 0 0 0 

3.15 Numărul de reclamații privind valorile facturate pentru 
operațiunile de deratizare efectuate. 

0 0 0 0 0 

IV. INDICATORI  DE  PERFORMANȚĂ  GARANTAȚI 
4.1 Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului de salubrizare, activităţi de 
dezinsecţie, dezinfecţie ,deratizare 
4.1.1 Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către 

operator a obligaţiilor din licenţă 
0 0 0 0 0 

4.1.2 Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate 
din analizele şi controalele A.N.R.S.C şi Gărzii de Mediu, 
modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor 
obligaţii 

0 0 0 0 0 

4.2.  Indicatori  garantați  a  căror  nerespectare  atrage  penalități contractuale 
4.2.1 Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate 

nerespectării condiţiilor de aplicare de către operator a 

activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie sau dacă s-
au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor de prestare a 
serviciului de salubrizare, activităţi de dezinsecţie, 

dezinfecţie, deratizare. 

0 0 0 0 0 

4.2.2 Numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale 
valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micşorarea 

valorii facturilor 
3% 3% 3% 3% 3% 

4.2.3 Numărul  de  neconformități   constatate  de  organele de 
control  

0 0 0 0 0 

4.2.4 Gradul de îndeplinire și respectare a programului unitar de 
acţiune . 

98% 98% 98% 98% 98% 

4.3. Indicatori de calitate garantați, exprimaţi prin parametri tehnici realizaţi 
4.3.1 Gradul de infestare după efectuarea operațiunilor de 

dezinsecție  
mic mic mic mic mic 

4.3.2 Gradul de infestare după efectuarea operațiunilor de 
dezinfecție 

mic mic mic mic mic 

4.3.3 Gradul de infestare  după  efectuarea operațiunilor de 
deratizare 
 

mic mic mic mic mic 

 Indicatorii se evaluează trimestrial/semestrial/ anual și se raportează primarului 
prin grija conducerii operatorului. 
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ANEXA Nr. 2   LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR ŞI SUPRAFEŢELOR     
             PUBLICE   UNDE SE VOR APLICA ACTIVITĂŢILE DE  DEZINSECŢIE ŞI  
                         DERATIZARE  (Tabel 20/ Ordin 111/2007) 
 
Nr. 
crt. Adresa 

unde se 
aplică 

tratamentul 

                                              Suprafaţa tratată 

Clădiri 

Canal de 
distanță; 
 
Canalizare; 
 

Parcuri, 
zone 
verzi, 
zone de 
agrement 

Pieţe, 
târguri, 
oboare 

Zone ne-
construite 
(aliniamente 
stradale)  

Cimitire 

 
Maluri 
de lac, 
râuri, 
bălţi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
….         
n         

 
 

ANEXA Nr. 3 LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR ŞI SUPRAFEŢELOR  PUBLICE 
                          UNDE SE VOR APLICA ACTIVITĂŢILE DE DEZINFECŢIE    

                        (Tabel 21/ ordin 111/2007) 
 

Nr. 
crt. Adresa 

unde se 
aplică tratamentul 

                                        Suprafaţa tratată  

Depozite de 
deşeuri 

Puncte de 
colectare a 
deşeurilor 

Mijloace de 
transport în 
comun 

Unităţi de învăţământ 
şi sanitare 

0 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
….      
n      

 
 
 

ANEXA Nr. 4 LISTA MATERIALELOR ȘI SUBSTANȚELOR CE SE FOLOSESC 
PENTRU ACTIVITĂȚILE DE  DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE 

( conform tabel nr.22/Ordin ANRSC nr.111/2007) 
          

Nr. crt  
Denumirea materialelor, substanțelor 

UM Cantitatea Norma de 
consum folosită 

0 1 2 3 4 
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ANEXA Nr.5      CENTRALIZATOR   DE   PREȚURI 
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Emitent: CABINET   PRIMAR   
Nr. 72096 din 22.09.2021 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini pentru 

serviciul de salubrizare - activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în 
municipiul Roman 

  
 

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 

autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi 

aprobarea caietelor de sarcini referitoare la serviciile de utilităţi publice pe baza caietelor de sarcini-
cadru ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente,  

 
având în vedere faptul că A.N.R.S.C. a dispus elaborarea caietului de sarcini pentru activitățile 

serviciului public de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman, în baza Caietului de 
sarcini-cadru aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007, 

 
se impune adoptarea caietului de sarcini pentru activitățile serviciului public de dezinsecţie, 

dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman.  
 
Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003R privind transparența 

decizională în administrația publică, modificată și completată, proiectul caietului de sarcini pentru 
activitățile serviciului public de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman a fost supus 
dezbaterii publice prin publicarea, în data de 14.07.2021, pe pagina de internet a municipiului 
Roman - https://primariaroman.ro/category/consultari-dezbateri-publice/, 
 
propun Consiliului Local să aprobe caietului de sarcini pentru activitățile serviciului public de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman conform anexei nr.1 la prezentul proiect de 
hotărâre. 
 
Prezentul proiect va fi transmis către Direcția Juridică și Administrație Publică -Serviciul 
Monitorizare Servicii de Utiltăți Publice în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

 
 

INIŢIATOR:  
Primarul Municipiului Roman,  

 Leonard ACHIRILOAEI  
 

 

https://primariaroman.ro/category/consultari-dezbateri-publice/


 

                                 

 MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
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Emitent: Direcția juridică și administrație publică - Serviciul monitorizare 
servicii de utilități publice 
Nr. 72293 din 23.09.2021 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini pentru 
serviciul de salubrizare - activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare 

în municipiul Roman 
 

Examinând referatul de aprobare elaborat de primarul municipiului 
Roman, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat cu numărul  
72093/22.09.2021, am constatat că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și 

oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Aprobarea caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare - activitățile 

de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Roman, în baza Caietului de 
sarcini-cadru aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007, a fost dispusă de 
către A.N.R.S.C. prin adresa Nr. 906185/19.04.2021, înregistrată la U.A.T. 

Municipiul Roman cu nr. 33535/06.05.2021. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Sunt îndeplinite prevederile: 
• Art. 8, alin. (3), lit. i) din Legea nr. 51/2006 R - Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare;  
• Ordinului A.N.R.S.C.  nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de 

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 
• Art. 6, alin. (1), lit. h), și i) și art. 12, alin. (3) din Legea nr. 101/2006R - 

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor,  cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
• Art. 10, alin. (3) din O.G 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local; 

• Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației. 



 
• Ordinului A.N.R.S.C. Nr. 520/2018, pentru modificarea şi completarea 

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 
• art 155, alin. (1) lit. d) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrative; 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003R, modificată și 

completată, proiectul a fost supus dezbaterii publice prin publicarea, în data de 
14.07.2021, pe pagina de internet a municipiului Roman: 
https://primariaroman.ro/category/consultari-dezbateri-publice. 
 

Drept pentru care apreciem ca legal și oportun prezentul proiect de 

hotărâre.  
        

Șef Serviciu Monitorizare Sevicii de Utilități Publice  
Mioara COCEA 

 

https://primariaroman.ro/category/consultari-dezbateri-publice.

