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  CAIET DE SARCINI 

 
privind atribuirea unui contract de servicii de dezinsectie pentru combaterea daunatorilor 

generatori de disconfort din domeniului public al municpiului Marghita 
 

 
 
Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea şi 

prezentarea ofertei pentru desfasurarii activitatii de dezinsectie larva si adult (terestru si avio) şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea 
tehnică. 
         Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi 
considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile 
prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.  
        Ofertarea serviciilor de dezinsecţie cu caracteristici tehnice inferioare celei prevăzute în caietul de 
sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
           Prezentul caiet de sarcini precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare activitatile 
de dezinsectie larva si adult necesare functionarii serviciilor in conditii de eficienta si siguranta. 

 
Specificaţii tehnice 

 
Dezinsecţia este ansamblul mijloacelor si metodelor de prevenire si combatere cu substanţe 

chimice specifice a artropodelor ( insecte in stadiul de larva sau adult), care vehiculează şi transmit 
(direct sau indirect) boli infecto-contagioase si parazitare pentru om si animale sau generatoare de 
disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite in acest domeniu de activitate sunt: : gândacul roşu 
de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, ţânţarul, ploşniţa de casa,ploşniţa porumbeilor, molia 
de haine, greierele de casă, puricele, păianjănul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor,etc. 

In cazul tratamentelor impotriva tantarilor este obligatorie actiunea atat impotriva larvelor, cat si a 
adultilor.  In spatiile inchise  dezinsecţia se executa utilizand produse din clasele Xn si Xi de toxicitate, 
care nu sunt iritante sau daunatoare oamenilor si animalelor cu sange cald. 

Combaterea populaţiei adulte de insecte are drept scop reducerea imediată a numărului de 
insecte, aplicandu-se in zonele unde există locuri de adăpostire (vegetaţia din municipiu, garduri vii, 
tufişuri, arbori, părţi comune ale clădirilor tip condominii, etc.).  

Tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori şi / sau vehicule, aplicandu-
se de la sol sub forma de ceaţă caldă şi/sau ceaţă rece, cuprinzând întreaga vegetaţie, de la sol către 
vârfurile arborilor. Se vor utiliza insecticide condiţionate special pentru combaterea ţânţarilor adulţi. 
Lucrarea de dezinsectie se va efectua de 2 ori pe perioada verii . 

Activităţile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul 
de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr 536 /1997.  

Materialele ce se folosesc vor fi insoţite de prospecte de la firma producătoare din care sa rezulte 
consumurile specifice si dozele de utilizare 

Lucrarea de delarvizare va preceda intotdeauna lucrarea de dezinsectie.(se va efectua de 2 ori 
pe perioada verii.) Are drept scop reducerea imediată a numărului de larve, aplicandu-se in zonele unde 
există locuri inundate, umede, (râul Inot, raul Barcau, paraul Eger bălţi, canale de desecare, porţiuni 
umede din zonele cu vegetaţie, subsoluri umede şi/sau inundate).  

Operatiunea de delarvizarea consta in aplicare de produse larvicide (care să nu fie toxic pentru 
oameni, pesti si animale) asupra larvelor in dezvoltare. 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.  

Tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori şi /sau vehicule, aplicandu-



se de la sol sub forma de ceaţă caldă şi/sau ceaţă rece in sistem ULV (volum ultra redus) si/sau 
aviotratament. Se vor utiliza larvicide condiţionate special pentru combaterea larvelor. 

 
Actiunile de dezinsectie larva si adult pe raza municipiului Marghita va consta in combaterea 

daunatorilor generatori de disconfort din domeniului public si privat (insecte zburatoare, larve tantari etc.) 
dupa cum urmeaza: 

- clădiri ale instituţiilor publice  
- părţi comune ale clădirilor tip condominii,  
- parcuri, scuaruri, spaţii verzi din cvartalele de locuit, cimitire, aliniamente stradale, malurile 

cursurilor de apa din municipiu 
- depozite de deseuri municipale si asimilabile, alte terenuri pentru depozitare de deseuri  
- platforme si locuri pentru depozitarea reziduurilor menajere 
 
 

Cerinte obligatorii impuse pentru activitatile de deratizare 
 
Prestatorul serviciului va asigura respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor 

privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului;  
 Prestatorul trebuie sa fie calificat si atestat pentru  servicii de dezinsectie atat avio cat si 
terestru in conditiile legii,depunand in acest sens documente prin care demonstreaza  acest 
lucru. 
 Agentii  DDD trebuie sa fie bine instruiti cu privire la manevrarea substantelor tosice  ca in caz de 
accident cu aceste substante sa stie sa intervina cat mai urgent. 
           Personalul care deserveste mijloace auto folosite pentru transportul substantelor toxice trebuie sa 
fie instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si 
sa nu abandoneze substantele toxice pe traseu. 
           Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal corespunzator pentru interventie, in 
cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului. 
            Substantele si utilajele folosite trebuie sa ofere performante superioare in combaterea 
daunatorilor in mediul urban, dar cu impact minim asupra mediului. 
 Agentii  DDD trebuie sa dispuna de o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice 
necesare pentru prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contract si anume : 

- utilaje/echipamente tehnice (aparate de tip atomizor generatoare de ceata rece dotate cu 
sistem ULV si/sau aparate generatoare de ceata calda si/sau aparate autopurtate de mare 
capacitate generatoare de ceata calda si/sau aparate autopurtate de mare capacitate dotate 
cu sistem ULV, etc.); 

- autovehicule pentru transportul agentilor DDD, aparatelor, materialelor si substantelor;  
- echipamente de protectie si de lucru, inscriptionate cu denumirea societatii, ecuson de lucru. 
Pentru actiunile de dezinsectie larva si adult prestatorul de servicii trebuie sa utilizeze substante 

care sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
- sa aiba aviz/autorizatie a Ministerului Sanatatii in termenul de valabilitate pentru utilizarea in 

siguranta pentru profilaxia sanitar-umana; 
- substantele utilizate trebuie sa fie biodegradabile si sa faca parte cel putin din grupa 

principala 3. 
 

Obligatii referitoare la realizarea serviciului 
 

 Activitatile se vor desfasura in conformitate cu programul stabilit de prestator, de comun acord cu 
beneficiarul, inainte de inceperea lucrarilor astfel programate, respectand instructiunile de utilizare a 
substantelor si a reglementarilor legale in vigoare si poate fi modificat in functie de conditiile meteo, 
evolutia insectelor de disconfort si in cazuri in care actiunile vor fi decalate la solicitarea achizitorului.  
        Actiunile de dezinsectie larva atat avio cat si terestru se vor aplica pe vegetatia de pe malurile 
apelor curgatoare  (raul Barcau, Inot) si pe suprafata luciilor de apa statatoare. 
       Actiunile de dezinsectie adult se vor aplica atat terestru cat si avio pe domeniul public al municipiului 
Marghita: strazi, spatiile verzi si zonele de agrement ,strand, liziere de padure. 
      Actiunile de deratizare se vor efectua pe urmatoarele suprafete: 
               -dezinsectie prin pulverizare aerosolizare –aproximativ 201.853 mp 
               -dezinsectie prin aviotratament – aproximativ 395 ha 

Frecventa serviciilor se va stabili de comun acord cu achizitorul. 
Achizitorul va deconta doar cantitatile de servicii efectiv prestate si nu cele cuprinse in prezentul. 

Inainte de inceperea lucrarilor in teren, achizitorul va anunta lucrarile de dezinsectie larva si cu cel putin 



5 (cinci) zile inainte de prestare. 
La terminarea lucrarilor din ziua respectiva, reprezentantul operatorului va inmana persoanei 

desemnate un proces verbal de receptie a lucrarilor executate si instructiuni de avertizare asupra 
prezentei si toxicitatii substantelor utilizate. 

Achizitorul are dreptul si responsabilitatea de a coordona si verifica modul de prestare a 
serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica a prestatorului, din 
caietul de sarcini si din reglementarile legale in vigoare. 

Cantitatea si/sau  calitatea serviciilor prestate se verifica in timpul derularii serviciului. 
In cazul in care, ca urmare a unui tratament efectuat se produce o dauna imediata, acest fapt va 

fi comunicat in mod expres operatorului. 
In cazul in care substantele folosite nu distrug insectele, se va reface prestatia in maxim 3 

zile de la data solicitarii telefonice sau in scris a beneficiarului, fara a se percepe costuri 
suplimentare. 

Operatorul are obligatia sa asigure desfasurarea activitatii de deratizare si dezinsectie larva si 
adult in conditii corespunzatoare pe toata perioada derularii contractului, cu respectarea normelor de 
sanatate, securitate in munca si P.S.I. 

Obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor de dezinsectie 
larve si adult sunt in sarcina exclusiva a operatorului. Operatorul este obligat sa respecte actele 
normative privind protectia mediului, in caz contrar urmand a suporta sanctiunile corespunzatoare. 

Ofertantul va acorda garantie pentru serviciile de dezinsectie - minim 30 de zile de la finalizarea 
serviciilor.  

 
Documentele care vor insotii oferta financiara 

 
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente in copie: 
- Licenta emisa de A.N.R.S.C., pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, 

clasa II sau superioara. 
- Avize emise de Ministerul sanatatii pentru substantele utilizate. 
- Fise tehnice si de prezentare a prodeselor utilizate. 
 
Prezentul caiet de sarcini face parte din documentatia de atribuire ,impreuna cu  Contractul de 

servicii care va fi incheiat cu ofertantul castigator . 
 
 
                                                                                                                              Intocmit 
                                                                                                             Sef  Compartiment  A.D.P.P 
                                                                                                                       Groze Liviu 
 
 
 
 


