
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
 PROIECT 
 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
31.03.2016.  
          Având în vedere raportul nr.53112/2016 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea 
de zi;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată şi completată; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2012referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi 
comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea 
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;  

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, 
alin.1,  art.61 alin.2  şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 

   
  Art.1.Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova-dna.Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. În situaţia în care Primarul Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările 
Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, se 
mandatează Administratorul Public al Municipiului Craiova-dl. Radu Cosmin 
Preda, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

    INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 



   
 

 
                                             ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR._________/2016 

 
 
 
 

ORDINEA DE ZI SUPUSĂ APROBĂRII ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SALUBRIS DOLJ” 

 
 
 
 
 
          1. Modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei Salubris Dolj, în 

sensul primirii de noi membri: Consiliul Local al Comunei Breasta şi Consiliul 
Local al Comunei Coşoveni. 

             2. Aprobarea Actului Adiţional nr.4 de modificare a Actului Constitutiv şi a  
Actului Adiţional nr.4 de modificare a Statutului Asociaţiei Salubris Dolj, în 
sensul primirii de noi membrii în cadrul Asociaţiei: Consiliului Local al 
Comunei Breasta şi Consiliul Local al Comunei Coşoveni.  

         3. Modificarea anexei nr.12 privind desfăşurarea activităţii de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare în aria de delegare, la contractul de delegare nr.1/2013. 

         4. Modificarea anexei nr.1 la caietul de sarcini privind activitatea de măturat, 
spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice (caietul de sarcini reprezintă anexa 
nr.6 la contractul de delegare nr.1/2013), prin introducerea tipului operaţiunii 
de măturat manual/mecanizat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

                                                                                                  
 

 DIRECŢIA   SERVICII PUBLICE 
 Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
 Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr. 53112/ 22.03.2016  
          APROBAT, 
            PRIMAR 
        Lia Olguţa VASILESCU 
 
         RAPORT 
 
 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor 
autorităţilor lor deliberative și executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile 
legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca obiect 
furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, 
modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/2012 s-a 
aprobat asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvorul de Jos 
prin Consiliul Local al Comunei Vârvorul de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, persoană juridică de drept privat român şi 
de utilitate publică, având ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, 
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a unor proiecte de investiţii publice 
de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente activităţilor serviciului de salubrizare pe 
baza strategiei de dezvoltare a acesteia, aprobându-se în acelaşi timp actul constitutiv şi 
statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.  
 Potrivit prevederilor art. 10 alin. 4 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, unităţile 
administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale 
autoritaţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega 
gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, 
inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de 
utilităţi publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice 
locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a 
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oricărei asociaţii trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de 
exercitare de către aceasta a mandatului special încredinţat.  
 În conformitate cu prevederile art. 5 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, unul dintre obiectivele Asociaţiei este acela de a 
încheia contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților 
administrativ - teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de 
delegatar.  
 Potrivit prevederilor art. 17 alin. 2, lit. i din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”, Asociația va exercita, în numele și pe seama 
asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform 
prevederilor prezentului statut. 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 41203/04.03.2016 şi completată de adresa nr. 
42990/08.03.2016,  Directorul executiv al Asociației de Dezvoltare ”Salubris Dolj” 
solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să 
voteze în cadrul Adunării Generale, următoarea ordine de zi:   
 1. Modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei Salubris Dolj, în 
sensul primirii de noi membri. 

2. Aprobarea Actului Adiţional nr.4 de modificare a Actului Constitutiv şi a 
Actului Adiţional nr.4 de modificare Statutului Asociaţiei Salubris Dolj, în sensul 
primirii de noi membrii în cadrul Asociaţiei: Consiliului Local al comunei Breasta prin 
HCL nr. 42/28.08.2015 şi Consiliul Local al comunei Coşoveni prin HCL 
nr.46/27.10.2015.  

3. Modificarea anexei 14-tarifele pentru activităţile delegate, din Contractul de 
delegare nr. 1/29.03.2013, anexă parte integrantă din prezenta hotărâre. 

4. Modificarea anexei nr.12- privind desfăşurarea activităţii de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare în aria de delegare, în forma anexată. 

5.Aprobarea organigramei. anexa 1; 
6.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferente anului 2016. anexa 
7.Aprobarea cuantumul cotizaţiei aferentă anului 2016, aşa cum a fost propus şi 

prezentat în nota de fundamentare emisă de membri Aparatului Tehnic al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ. 
 8.Modificarea anexei nr. 1 la caietul de sarcini (anexa nr. 6 la contractul de 
delegare) privind activitatea de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, la 
contractul de delegare nr. 1/29.03.2013, în forma anexată, actualizată la data de 
08.03.2016. 
 Potrivit art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj”, hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute 
la art. 16, alin. 2, lit. i)-j) și art. 16. alin. 3, lit. i)-n) nu pot fi votate de reprezentanții 
asociaților, decât în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea 
autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  În conformitate cu art. 
16, alin. 3, lit. m, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj” aprobă Caietul de sarcini și Regulamentul serviciilor pentru întreaga 
arie de delegare. 

Potrivit prevederilor art. 1, alin. 7 din H.G. 742/2014 care modifică anexa nr. 2 
din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru și Statutul-cadru al 



   
 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 
publice, în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la  
 
 
şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit 
de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin 
hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate. 

La adresele de înaintare, formulate de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Dolj”  nu au fost anexate înscrisuri din care să rezulte 
oportunitatea şi legalitatea următoarelor operaţiuni, motiv pentru care nu poate fi 
mandatat Primarul municipiului Craiova să voteze în Adunarea generală a Asociaţilor 
următoarele puncte: 

3. Modificarea anexei 14-tarifele pentru activităţile delegate, din Contractul de 
delegare nr. 1/29.03.2013, anexă parte integrantă din prezenta hotărâre. 

5.Aprobarea organigramei. anexa 1; 
6.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferente anului 2016. anexa; 
7.Aprobarea cuantumului cotizaţiei aferentă anului 2016, aşa cum a fost propus şi 

prezentat în nota de fundamentare emisă de membri Aparatului Tehnic al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ. 
  Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele:  
-mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia Olguţa Vasilescu să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj” 
următoarele puncte de pe ordinea de zi: 
          1. Modificarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei Salubris Dolj, în 
sensul primirii de noi membri: Consiliul Local al comunei Breasta şi Consiliul Local al 
comunei Coşoveni. 
 2. Aprobarea Actului Adiţional nr.4 de modificare a Actului Constitutiv şi a 
Actului Adiţional nr.4 de modificare a Statutului Asociaţiei Salubris Dolj, în sensul 
primirii de noi membrii în cadrul Asociaţiei: Consiliului Local al comunei Breasta şi 
Consiliul Local al comunei Coşoveni.  
 3. Modificarea anexei nr.12- privind desfăşurarea activităţii de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare în aria de delegare, la contractul de delegare nr. 1/2013. 
 4. Modificarea anexei nr. 1 la caietul de sarcini privind activitatea de măturat, 
spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice ( caietul de sarcini reprezintă anexa nr.6 la 
contractul de delegare nr.1/2013), prin introducerea tipului operațiunii de măturat 
manual/mecanizat.  
-mandatarea Administratorului Public al Municipiului Craiova – domnul Radu Cosmin 
Preda să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj” în cazul în care Primarul Municipiului Craiova, doamna Lia Olguţa – 
Vasilescu, nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației. 

Director Executiv, 
Delia CIUCĂ 

    

   
    

       Vizat de legalitate, 
      Bedelici NICOLETA 

 
Întocmit, 

inspector Liviu TROACA 



   
 

 
expert Mircea MARIAN 

 
 
 























Anexa 1 la Caietul de Sarcini D.D.D 
 

LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR ŞI SUPRAFEŢELOR 
UNDE SE VOR EFECTUA ACTIVITĂŢI DE DEZINSECŢIE ŞI DERATIZARE 

Nr. 
crt. 

Adresa unde se 
aplică 

tratamentul 

Suprafaţa tratată (mp) 

Clădiri Canal de 
distanţă Parcuri 

Pieţe, 
târguri, 
oboare 

Zone 
neconstruite  
(zone verzi) 

Cimitire Maluri de 
lacuri 

1 A MENAJ FLOR 
COMPLEX 
VECHI 
C.BRAZDA LUI 
NOVAC 4839 

    360,00   

2 B.dul Dacia-
Spatii verzi | 

    9850,00   

3 B.dul Decebal-
Spatii verzi 

    1635,00   

4 CARTIER 
GEORGE 
ENESCU - 
AMARADIA 
4858 

    112917,45   

5 GRADINA BIG 
VALEA ROŞIE 

    1800,00   

6 GRADINA 
PASAJ 
AMARADIA 
4805 

    11262,70   

7 LACUL VALEA 
FETII 4788 

      - 

8 Pasaj subtcran-
Aries-Spatii verzi-
490 mp 

    490,00   

9 SQ ACR V-A-V 
CLAD STR.ION 
MAIORESCU 
NR10 4872 

    780,00   

10 SQ ADIAC P-TA 
AMZA 
PELLEA(CARA
CA-G 
DRAGALINA)48
78 

    1265,00   

11 SQ INTERS 
FRAŢII 
BUZESTI-
SIMION 
BARNUTIU 4823 

    255,00   

12 SQUAR A.l 
CUZA V-A-V 
BISERICA 
HAG1 IENUS 
4897 

    315,00   

13 SQUAR ARTA 
POPULARA 
4883 

    250,00   

14 SQUAR BANCA 
RELIGIILOR 
4909 

    952,00   

15 SQUAR BDUL 
NICOLAE 
T1TULESCU 
(UNION) 4911 

    1100,00   

16 SQUAR BUST 
MIHAI 

    670,00   



VITEAZUL 4824 
17 SQUAR CALEA 

UNIRII - 
SEDIUL TVR 
OLTENIA 4904 

    150,00   

18 SQUAR CASA 
CĂSĂTORIILOR 
4836 

    942,00   

19 SQUAR CASA 
DE MODA 

    302,00   

20 SQUAR CEC 
4871 

    275,00   

21 SQUAR 
COMPLEX 
NANTERRE 
4875 

    175,00   

22 SQUAR 
COMPLEX 
UNIREA 4833 

    935,00   

23 SQUAR 
FLORĂRIE 
GARA 

    180,00   

24 SQUAR GARA 
4874 

    2130,00   

25 SQUAR 
GEAMURI 

    300,00   

26 SQUAR HANUL 
CRAIOVITA 
4920 

    6100,00   

27 SQUAR 
INTERSECTIE 
CALEA 
SEVERINULUI 
CU B 

    987,00   

28 SQUAR KM 0 
4916 

    404,00   

29 SQUAR 
MONUMENT 
1907 4844 

    4000,00   

30 SQUAR PECO 
SEVERINULUI ( 
PETROM) 4922 

    1900,00   

31 SQUAR POSTA 
CALEA'BUCUR
EŞTI 4877 

    660,00   

32 SQUAR STATIE 
FRAŢII 
GOLEŞTI 

    420,00   

33 SQUAR 
STATUIE 
TUDOR 
VLADIMIRESC
U 4825 

    560,00   

34 SQUAR STR 
GENERAL 
MAGHERU 

    360,00   

35 SQUAR STR 
IMPARATUL 
TRAI AN 

    260,00   

36 SQUAR STR. 
FRAŢII 
BUZESTI 4873 

    440,00   

37 SQUAR STR. 
LIBERTATII 
4867 

    600,00   



38 SQUAR STR. 
LYON 4827 

    265,00   

39 SQUAR STR. 
M1HAI 
VITEAZUL 4868 

    2450,00   

40 SQUAR STR. 
ROMUL 4830 

    2627,00   

41 SQUAR STR. 
SPANIEI 4882 

    2500,00   

42 SQUAR STR. 
TEODOR AMAN 
4828 

    1075,00   

43 Z.V. - CARTIER 
BRAZA LUI 
NOVAC, STR. 
DOLJULUI 4837 

    387,00   

44 Z.V. 
ADIACENTA 
BIG NOU 
CARTIER 
CRAIOVITA 
NOUA 4840 

    5000,00   

45 Z.V. BDUL 
GHEORGHE 
CH1TU - PEL 
LAT+PEL 
CENTR 4902 

    3550,00   

46 Z.V. BDUL 
NlCOLAE 
TITULESCU 
PEL LAT+PEL 
CENTR 4912 

    25234,00   

47 Z.V. C. 
BUCUREŞTI - 
BL. 8C SI 8D - 
BL. 10 4896 

    713,00   

48 Z.V. STR. 
PRELUNG. 
SEVERINULUI 
PEL LAT 4924 

    31508,00   

49 Z.V. STR. 
ŞTEFAN CEL 
MARE - 
PELUZE 
LATERALE 4907 

    1500,00   

50 Z.V. STR. 
TUFANELE 
(SIF) PEL 
CENTR+PEL 
LAT 4923 

    4000,00   

51 ZV.ADIAC(PEL 
LAT+PEL 
MIJL)B-D 
TINERETULUI 
4842 

    7030,00   

52 ZV. 
ADIACENTA 
(PEL LAT+PEL 
Ml.!) B-DUL 
OLTENIA 1843 

    1740,00   

53 Z.V.B-D 
MAREŞAL I 
ANTONESCU 
PEL LAT+PEL 
CENTR 4901 

    10340,00   

54 Z.V.BDUL     17250,00   



DACIA( PECO- 
GARA) PEL 
LAT+PEL 
CENTR 4925 

55 Z.V.BL.K SI 
AGENŢIA PROT 
MEDIU + 
CONEL 4832 

    1395,00   

56 Z.V.C.BUCUREŞ
TI PEL 
LAT+ZONE 
VERZI 
BLOCURI 4888 

    23813,40   

57 Z.V. 
ESPLANADA 
AL.ARH.D.MAR
CU CRAIOVITA 
NOUA 4841 ' 

    9120,00   

58 Z.V.FANT 
ARTEZ C. 
UNIRII 
(MOBILIER 
URBAN) 4814 

    6,00   

59 Z.V.FANT 
ARTEZ. PIAŢA 
CONSILIULUI 
EUROPEI 4811 

    800,00   

60 Z.V.P-TA 
CENTRALA 
(INTR STR. 
FRAŢII 
GOLEŞTI) 4898 

    390,00   

61 Z.V.PEL CENT 
DALA 
PIETONALA 
C.BUCURESTI 
4892 

    12000,00   

62 Z.V.STR.CARAC
AL (COMPL 
DACIA-GRAL 
DRAGALINA) 
4834 

    2000,00   

63 Z.V.STR.N 
ROMANESCU 
PEL CENT+PEL 
LAT 4903 

    5500,00   

64 ZONA VERDE 
FANTANA 
OBEDEANU 
4822 

    1403,00   

65 ZONA VERDE - 
CARTIER 
BRAZDA LUI 
NOVAC 4859 

    1061813,00   

66 ZONA VERDEŞ- 
CARTIER 
CALEA 
BUCUREŞTI 
4845 

    549717,00   

67 ZONA VERDE1 - 
CARTIER 
CALEA 
SEVERINULUI4
857 

    4783,00   

68 ZONA VERDE - 
CARTIER 

    907116,00   



CRAIOVITA 
NOUA 4856 

69 ZONA VERDE - 
CARTIER 
GEORGE 
ENESCU 4852 

    112917,45   

70 ZONA VERDE - 
CARTIER 
LAPUS 4846 

    142893,41   

71 ZONA VERDE - 
CARTIER 
NICOLAE 
TITULESCU 
4853 

    118432,00   

72 ZONA VERDE - 
CARTIER 
ROVINE 4848 

    635952,38   

73 ZONA VERDE - 
CARTIER 
ŞTIRBEI VODA 
4850 

    32000,00   

74 ZONA VERDE - 
PASAJ CALEA 
BUCUREŞTI 
4891 

    22000,00   

75 ZONA VERDE 
ADIACENTA - 
PASAJ STR. 
CARACAL 4880 

    3500,00   

76 20NA VERDE 
ASTORIA-
UNITA 

    1800,00   

77 ÎONA VERDE B-
DUL RÂULUI 
MIJLOC 

    100000,00   

78 ZONA VERDE 
BD DECEBAL 

    19065,00   

79 ZONA VERDE 
BR.NOVAC-
AMERICANUL 

    13560,00   

80 ZONA VERDE 
.CALEA 
BUCUREŞTI - 
PELUZA 
CENTRALA 
4889 

    8960,00   

81 ZONA VERDE 
CALEA 
BUCUREŞTI BL. 
17-21 4894 

    1800,00   

82 ZOlsfA VERDE 
CART. 
CpRNITOIU 
VECHI 

    23780,00   

83 ZONA VERDE 
CARTIER 1 MAI 
4849 

    217314,60   

84 ZONA VERDE 
CARTIER 
ARGEŞ 4847 

    68363,00   

85 ZONA VERDE 
CARTIER 
PIATA 
GARIl4851-: 

    62776,50   

86 ZONA VERDE 
CARTIER 

    105867,95   



SARARI4855 
87 ZONA VERDE 

CARTIER 
VALEA ROŞIE 
4854 

    214092,94   

88 ZONA VERDE; 
COLTAR 
SERVICE 
POIANA 

    100,00   

89 ZONA VERDE 
COLTARE 
SHMIT 

    300,00   

90 ZONA VERDE 
COMPLEX 
COMERCIAL 
HORIA 4886 

    103,00   

91 ZONA VERDE 
COMPLEX 
ROTONDA 4876 

    1875,00   

92 ZONA VERDE 
FANTANA 
ARTEZIANA 
FAC. DE 
MEDICINA 4812 

    620,00   

93 ZONA VERDE 
FANTANA 
ARTEZIANA 
STR. HORIA 
4816 

    160,00   

94 ZONA VERDE: 
FANTANA 
CHIRIAC 4820 

    50,00   

95 ZONA VERDE 
FANTANA 
POPOVA 4818 

    590,00   

96 ZONA VERDE 
FANTANA 
PURCARULUI48
17 

    145,00   

97 ZONA VERDE; 
FANTANA 
ROMANEŞTI 
4819 

    52,00   

98 ZONA VERDE; 
FANTANA STR. 
GHEORGHE 
DOJA 4821 

    50,00   

99 ZONA VERDE 
PARCARE 
FABRICA DE 
PAINE PAN 
GRUP 4884 

    100,00   

100 ZONA VERDE 
PARCUL 
ROMANESCU 
(POARTA I SI II) 

    698,00   

101 ZONA VERDE 
PIETONALA - 
STR. UNIRII 
4829 

    9000,00   

102 ZON A VERDE 
SALA 
POLIVALENTA 
4899 

    4424,00   

103 ZONA VERDE 
SCCOMATSA 

    375,00   



4885 
104 ZON A VERDE 

STR BARIERA 
VALCII 

    4800,00   

105 SONA VERDE 
STR BIBESCU 

    469,00   

106 ZON A VERDE 
STR FRAŢII 
GOLEŞTI 

    570,00   

107 ZONA VERDE 
STR ÎNFRĂŢIRII 

    3400,00   

108 ZONA VERDE 
STR NICOLAE 
IORGA 

    6800,00   

109 ZONA VERDE 
STR. 
AMARADIEI - 
PELUZE 
LATERALE 4838 

    1300,00   

110 ZONA VERDE 
STR. ARGEŞ - 
PELUZE 
LATERALE 4890 

    2560,00   

111 ZONA VERDE' 
STR. BRESTEI + 
PELUZE 
LATERALE 4914 

    550,00   

112 ZONA VERDE 
STR. CARACAL 
- PELUZE 
LATERALE 4881 

    12600,00   

113 ZONA VERDE 
STR. IANCU 
JIANU - 
PELUZE 
LATERALE 4915 

    880,00   

114 ZONA VERDE 
STR. 
LAPUSULUI - 
PELUZE 
LATERALE 4887 

    25000,00   

115 ZONA VERDE 
TALUZ HANUL 
DOCTORULUI 

    4500,00   

116 ZONA VERDE 
TALUZ 
OBEDEANU 
4921 

    21311,00   

117 ZONA VERDE 
TRIBUNAL 

    2050,00   

118 Gradina CASA 
STIINTEI SI 
TEHNICII 4807 

  8091,70     

119 Gradina 
COLTÂR 
AMARADIA 
4806 

  13121,00     

120 Gradina 
CRIZANTEMEL
OR 4804 

  18300,00     

121 Gradina 
ENGLISH PARC 
4797 

  5900,00     

122 Gradina 
INDEPENDENT
A 4802 

  6000,00     



123 GRADINA 
MADONA 
4799(1800 MP) 

  1800,00     

124 Gradina 
MERCUR 4803 

  4100,00     

125 Gradina MIMAI 
BRAVUL 4800 

  8530,00     

126 Gradina PASAJ 
AMARADIA 
4805 

  11262,70     

127 Gradina Patria-
Dolce Vita 

  3340,00     

128 Gradina 
SFANŢUL 
DUMITRU 4798 

  20850,00     

129 GRADINA 
TEATRULUI 
NATIONAL 4801 

  2010,00     

130 GRADINA 
BOTANICA 

  118038,00     

131 Lac acumulare 
Primaria Mun. 
Craiova 4789 

      40000,00 

132 Lac Facai 4790       20000,00 
133 LAC GRADINA 

BOTANICA 4791 
      5000,00 

134 Lacul Hanul 
Doctorului 4783 

      17000,00 

135 Lacul tanchisti lor 
4786 

      30000,00 

136 Lacuri Parc 
Romanescu 4785 

      40000,00 

137 Lacuri Valea 
Şarpelui 4787 

      30000,00 

138 Lacul Valea Feţii 
4788 

      30000,00 

139 Parcul 
CORNITOIU 
4796 

  37546,00     

140 Parcul 
CRAIOVITA 
4795 

  2500,00     

141 Parcul HANUL! 
DOCTORULUI 
4794 

  160000,00     

142 Parcul NICOLAE 
ROMANESCU 
4792 n ; . , 

  918290,00     

143 PARCUL 
TINERETULUI 
4793 . i ,, :o ' o; 

  522003,00     

144 PARCUL 
PEDAGOGIC-
13404 MP 

  13404,00     

145 Z.V. bdul Ştirbei 
Voda - pel lat+pel 
centr 4900 

    55000,00   

146 Z.V.adiacenta 
Obelisc Aeroport 
Craiova 4893 

    842,00   

147 Zona verde Calea 
Bucureşti - bl. Ml 
8 4895 

    3750,00   

148 Zona verde 
fantana arteziana 

    200,00   



Gara 4813 1 
149 Z.V. str. George 

Enescu - pel 
lat+pel centr 4913 

    7041,00   

150 Z. V. str. Maria 
Tanase - peluze 
laterale 4918 

    2000,00   

151 Z.V. str. Toporasi 
- pel lat+pel centr 
4919 

    32084,00   

152 Z.V. fantana 
arteziana Club 
Electroputere 
4815 

    1500,00   

153 Zona verde sediu 
Primaria Craiova 
4869 

    525,00   

154 Zona verde sens 
gir.Henri Coanda-
Piata V.Rosie-Sa 

    102,00   

155 Zona verde sens 
gir.ParcuI 
Romanescu-str 
Unirii 

    102,00   

156 ZONA VERDE 
STR 
CONSTANTIN 
BRANCOVEAN
U 

    2500,00   

157 Centrul 
Multifunct-Spatii 
verzi-18950 mp 

    18950,00   

158 CIMITIR 
BOBONETE-
13966 MP 

     13966,0  

159 CIMITIRUL 
CRAIOVA 
NORD 5020 

     62200,0  

160 Cimitirul Craiova 
Nord-extindere 
teren A1.4 Simnic 

     5680,00  

161 Cimitirul 
DOROBANTIE 
5018 

     70000,0  

162 Cimitirul 
SINEASCA 5017 

     263550  

163 Cimitirul 
UNGURENI 
5019 

     122975  

164 CANAL 121 
TARLAUA 15,16 
DEZBENZINAR
E 

 1800,00      

165 CANAL 123/1 
TARLAUA 15 
DEZBENZINAR
E 

 4200,00      

166 CANAL 151 
TARLAUA 20 
VALEA 
ŞARPELUI 

 9200,00      

167 CANAL 499 
TARLAUA 52/1 
CERNELE PIC 

 4000,00      

168 CANAL 500 
TANCODROM-

 84000,00      



HANUL 
DOCTORULUI 

169 CANAL 
ABATORULUI(
VALEA 
GANGULUI) 

 700,00      

170 CANAL 
BECHET -
SOSEAUA 
BECHET-
PREAJBA 

 10000,00      

171 CANAL 
BOBCJNETE-
STR.IZVORULU
I-STR 
>OLIGONULUI-
SERCA 

 1000,00      

172 CANAL 
CORNITOIU(SP
AŢELE CIMITIR 
SINEASCA) 

 500,00      

173 CANAL 
DISTIGAZ(DIST
RIGAZ-
STR.RÂULUI) 

 150,00      

174 CANAL 
DOBROGEA 
STR.POENII-
STR.DOBROGE
A 

 4000,00      

175 CANAL ERPIA-
STR. DROBETA-
STR.RÂULUI 

 3000,00      

176 CANAL 
I.P.E.G(FPEG-
SBT,BRESTEI SI 
CERNELE-
SERCA) 

 3300,00      

177 CANAL IUG-
DAEW00-STR. 
DRUMUL 
APELOR-
PÂRÂU 
PREAJBA 

 3200,00      

178 CANAL 
RANDUNELE-
STR 
TECHIRGHIOL-
AL.VI 
FRAGILOR-SER 
' 1 

 2400,00      

179 CANAL SERCA 
HANU ROSU-
POPOVENi 

 20000,00      

180 CANAL STR. 
ELIZA 
OPRAN(BALTA 
II CV-TA, POD 
BREASTA 

 15000,00      

181 CANAL STR. 
FERMIERULUI(
STR, 
FERMIERULUI -
IPEG) 

 750,00      

182 CANAL 
STR.ALUNULUI 

 450,00      



183 CANAL 
SUSITA-
STR.SUSITA-
TRAV. 
STR.MUNTENIA
-SERCA 

 900,00      

184 CANAL VALEA 
GANGULUI 
(ZONA 
GRĂDINI) 

 250,00      

185 CANAL 
VALISGOLD(ST
R. TITULESCU-
BALTA II CV-
TA) 

 1200,00      

186 CANAL VIILOR 
CIMITIR 
ROBOICA-STR 
BARIERA 
VÂLCII 

 1750,00      

187 CANAL, 
STR.ALUNULUI
-STR.AL II 
DEPOULUI 

 1000,00      

 TOTAL 
SUPRAFEŢE MP 

 172750 1875086,4  4998110,78 538371 212000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini D.D.D. 
LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR ŞI SUPRAFEŢELOR 

UNDE SE VOR EFECTUA ACTIVITĂŢI DE DEZINSECŢIE ŞI DERATIZARE 

Nr. 
crt. 

Adresa unde se 
aplică tratamentul 

Suprafaţa tratată 

Depozite 
de deşeuri 

Staţii de 
transfer 

Staţii de 
sortare 

Ghene de 
gunoi 

Mijloace 
de 

transport 
în comun 

Unităţi de 
învăţământ 
şi sanitare 

1 Platf. Gosp. -ANL bl B05     17,64   
2 Platf. Goşp. -ANL bl. 405 a    85   
3 Platf. Gosp. -ANL, bl B06 ‘    17   
4 Platf. Gosp. Asociaţia 

Aristiza Romanescu 
   18   

5 Platf. GoŞp. Asociaţia Patria     27   
6 Platf. Gosp. Asociaţia 

Principatele Unite ; ; 
   12   

7 Platf. gosp. cart. Craiovita 
Noua 

   35   

8 Platf. Gosp. cart. Craiovita 
Noua -Asociaţia 20 

   13   

9 Platf. Gosp. cart. Craiovita 
Noua -Asociaţia 27 

   34   

10 Platf. Gosp. str. Campia Islaz 
bl 24 b 

   2,5   

11 Platf. Gosp. str. Campia 
Islaz, bl. 21 

   2,5   

12 Platf. Gosp. str. Campia Islaz 
bl. 18 

   2,5   

13 Platf. Gosp. str. Campia 
Islaz, bl. 17 A 

   2,5   

14 Platf. Gosp. str. Campia 
Islaz, bl. 17C 

   2,5   

15 Platf. Gosp. str. Campia 
Islaz, bl. 20A 

   2,5   

16 Platf. Gosp. str. Campia 
Islaz, bl. 20B 

   2,5   

17 Platf. Gosp. str. Campia 
Islaz, bl. 24a  

   2,5   

18 Platf. Gosp. str. Campia 
Islaz, bl. PT54 

   5   

19 Platf. Gosp. str. Campia 
Islaz, bl. 19 

   2,5   

20 Platf. Gosp. str, Campia 
Islaz, bl.23 

   2,5   

21 31 atf. Gosp. str. Ştefan cel 
Mare, bl 5 

   2,5   

22 ’latf. Gosp. str. Ştefan cel 
Mare, bl. 11 

   2,5   

23 Platf. Gosp.str. Campia Islaz, 
bloc In constr. 

   2,5   

24 Platf. Gosp.str. Campia Islaz 
bl. 17 b 

   2,5   

25 ’latf.Gosp. 4263    34   
26 PlatfGosp. 4264    28   
27 Platf.Gosp. 4265    34   
28 Platf.Gosp. 4268    30   
29 Platf.Gosp. 4269    34   
30 Platf.Gosp. 4270    28   
31 Platf.Gosp. 4271    44   
32 Platf.Gosp. 4272    20,5   
33 Platf.Gosp. 4273    45   
34 Platf.Gosp. 4274    45   
35 Platf.Gosp. 4275    28,2   
36 Platf.Gosp. 4277    60   
37 Platf.Gosp. 4278    22   
38 Platf.Gosp. 4279    38   
39 Platf.Gosp. 4280    35   
40 Platf.Gosp. 4281    36   



41 Platf.Gosp. 4282    37   
42 Platf.Gosp. 4283    38   
43 Platf.Gosp. 4284    36   
44 Platf.Gosp. 4285    15   
45 Platf.Gosp. 4286    18   
46 Platf.Gosp. 4287    30,2   
47 Platf.Gosp. 4288    12   
48 Platf.Gosp. 4289    12   
49  Platf.Gosp. 4290    15   
50 Platf.Gosp. 4291    45   
51 PlatfGosp. 4292    21,47   
52 Matf.Gosp. 4293    36,57   
53 Platf.Gosp. 4294    23,72   
54 Platf.Gosp. 4296    27,47   
55 Platf.Gosp. 4297     30,36   
56 Platf.Gosp. 4298 \ 1    32   
57 Platf.Gosp. 4300    29   
58 Platf.Gosp. 4301 '    21,47   
59 Platf.Gosp. 4302     25,8   
60 Platf.Gosp. 4303    15,59   
61 Platf.Gosp. 4304    40   
62 Platf.Gosp. 4305    18,29   
63 Platf.Gosp. 4306    38,18   
64 Platf.Gosp. 4307    19,11   
65 Platf.Gosp. 4308    19,45   
66 Platf.Gosp. 4309 ,    18,47   
67 Platf.Gosp. 4310    33,3   
68 Platf.Gosp. 4311    22,42   
69 Platf.Gosp. 4312     46,96   
70 Platf.Gosp. 4313    38,74   
71 Platf.Gosp. 4314    28,44   
72 Platf.Gosp. 4315    33,65   
73 Platf.Gosp. 4316    31,52   
74 Platf.Gosp. 4317    24,32   
75 5latf.Gosp. 4318    23,25   
76 Jlatf.Gosp. 4319    36,18   
77 Platf.Gosp. 4320    31,58   
78 Platf.Gosp. 4321    41,47   
79 3latf.Gosp. 4322    33,82   
80 Platf.Gosp. 4323    28,74   
81 Platf.Gosp. 4325     31,25   
82 Platf.Gosp. 4326    40,94   
83 Platf.Gosp. 4327    37,08   
84 Platf.Gosp. 4328    56,78   
85 Platf.Gosp. 4329    25,91   
86 Platf.Gosp. 4330 '    26,45   
87 Platf.Gosp. 4331    34,05   
88 Platf.Gosp. 4332    29,11   
89 Platf.Gosp. 4333    27,17   
90 Platf.Gosp. 4334    50,16   
91 Platf.Gosp. 4335    50,16   
92 Platf.Gosp. 4336    41,17   
93 Platf.Gosp. 4337    35,19   
94 Platf.Gosp. 4338    24,32   
95 Platf.Gosp. 4339    36   
96 Platf.Gosp. 4341    20   
97 Platf.Gosp. 4342    34   
98 Platf.Gosp. 4343    37   



99 Platf.Gosp. 4344    25,54   
100 Platf.Gosp. 4345    12,5   
101 Platf.Gosp. 4346    11,7   
102 5latf.Gosp. 4347    40,8   
103 ’latf.Gosp. 4348    28,8   
104 Matf.Gosp. 4349    32,2   
105 3]atf.Gosp. 4350     25,8   
106 slatf.Gosp. 4351    28,6   
107 ^latf.Gosp. 4353    15,68   
108 Platf.Gosp. 4354    12,5   
109 Platf.Gosp. 4355    22,2   
110 Platf.Gosp. 4356    35   
111 Platf.Gosp. 4357    24   
112 Platf.Gosp, 4358    43,45   
113 Platf.Gosp. 4359     34,78   
114 Platf.Gosp. 4360 !    38,39   
115 Platf.Gosp. 4361-    36,43   
116 Platf.Gosp. 4362    32,88   
117 Platf.Gosp. 4363    33, 08   
118 Platf.Gosp. 4364    30,88   
119 Platf.Gosp. 4365    23,36   
120 Platf.Gosp. 4366 V    24,41   
121 Platf.Gosp. 4367    40,5   
122 Platf.Gosp. 4368     50,14   
123 Platf.Gosp. 4369    10   
124 Platf.Gosp. 4370 "    20,03   
125 Platf.Gosp. 4372    23,61   
126 Platf.Gosp. 4373    20,46   
127 Platf.Gosp. 4374    13,7   
128 Platf.Gosp. 4375    27,01   
129 Platf.Gosp. 4376    25,5   
130 Platf.Gosp. 4377    33,41   
131 Platf.Gosp. 4378    38,5   
132   Pllatf.Gosp. 4379    36,72   
133 Platf.Gosp. 4380    36,92   
124   Platf.Gosp. 4381    35,06   
124  Platf.Gosp. 4382    31,18   
136 Platf.Gosp. 4383    25,2   
137 Platf.Gosp. 4384    41,6   
138 Platf.Gosp. 4385    27,81   
139 Platf.Gosp. 4386    38,76   
140 Platf.Gosp. 4387    35,84   
141 Platf.Gosp. 4388    37,8   
142 Platf.Gosp. 4390    37,8   
143 Platf.Gosp. 4391    34,33   
144 Platf.Gosp. 4392    28,58   
145 Platf.Gosp. 4393    39,31   
146 Platf.Gosp. 4394    26,79   
147 Platf.Gosp. 4395    13,26   
148 Platf.Gosp. 4396    44,53   
149 Platf.Gosp. 4397    40,31   
150 Platf-Gosp. 4398    40   
151 Platf.Gosp. 4399    20   
152 Platf.Gosp. 4400    12,5   
153 Platf.Gosp. 4401    16   
154 Platf.Gosp. 4402    20,35   
155 Platf.Gosp. 4403    36,2   
156 Platf.Gosp. 4404    36,78   



157 Platf.Gosp. 4405     39   
158 Platf.Gosp. 4406    29,5   
159 Platf.Gosp. 4407    28,21   
160 Platf.Gosp. 4408    40   
161 Platf.Gosp. 4409    40   
162 Platf.Gosp. 4410    40,36   
163 Platf.Gosp. 4411    35,42   
164 ’latf.Gosp. 4412    25,35   
165 3latf.Gosp. 4413    31,65   
166 ’latf.Gosp. 4414    33   
167 Platf.Gosp. 4415    55,24   
168 Platf.Gosp. 4416    20,23   
169 Platf.Gosp. 4417    35   
170 Platf.Gosp. 4418    33,6   
171 Platf.Gosp. 4419    38,28   
172 Platf.Gosp. 4420    25,85   
173 Platf.Gosp. 4421    19   
174 Platf.Gosp. 4422    31   
175 Platf.Gosp. 4423    32,42   
176 Platf.Gosp. 4424    31   
177 Platf.Gosp. 4425    48   
178 Platf.Gosp. 4426    25,37   
179 Platf.Gosp. 4427    25,37   
180 Platf.Gosp. 4428 ..    12   
181 Platf.Gosp. 4430    27   
182 Platf.Gosp. 4431    26,42   
183 Platf.Gosp. 4432    28,12   
184 Platf.Gosp. 4433    16   
185 Platf.Gosp. 4434    21,31   
186 Platf.Gosp. 4435    40,4   
187 Platf.Gosp. 4436    50   
188 Platf.Gosp. 4437    35,8   
189 Platf.Gosp. 4438    31,53   
190 3latf.Gosp. 4439    27,42   
191 5latf.Gosp. 4440    45,85   
192 Platf.Gosp. 4441    34   
193 Platf.Gosp. 4442    35,33   
194 Pllatf.Gosp. 4443    33,42   
195 Platf.Gosp. 4444    31,02   
196 Platf.Gosp. 4445    26,75   
197   Pllatf.Gosp. 4446    40,05   
198 Platf.Gosp. 4448    39,36   
199 Platf.Gosp. 4449    32,34   
200 Platf.Gosp. 4450    28,52   
201 Platf.Gosp. 4451    12   
202 Platf.Gosp. 4452    28,05   
203 Platf.Gosp. 4453    15   
204 Platf.Gosp. 4454    56,18   
205 Platf.Gosp. 4455    10   
206 Platf.Gosp. 4456    10,34   
207 Platf.Gosp. 4458    14,4   
208 Platf.Gosp. 4459    42,39   
209 Platf.Gosp. 4460     21,07   
210 Platf.Gosp. 4461    31,05   
211 Platf.Gosp. 4462    40    
212 Platf.Gosp. 4463    37   
213 Platf.Gosp. 4464    35   
214 Platf.Gosp. 4465    38   



215 Platf.Gosp. 4466    38,11   
216 Platf.Gosp. 4467    41,17   
217 Platf.Gosp. 4469    84   
218 Platf.Gosp. 4471    34   
219 Platf.Gosp. 4473    35   
220 Platf.Gosp. 4474     29,37   
221 Platf.Gosp. 4476    16   
222 Platf.Gosp. 4477    24   
223 Platf.Gosp. 4478    26   
224 Platf.Gosp. 4479    21   
225 Platf.Gosp. 4480    12   
226 Matf.Gosp. 4483    20   
227 3latf.Gosp. 4484 '    22,4   
228 Matf.Gosp. 4485    97,9   
229 Platf.Gosp. 4486    24,5   
230 Platf.Gosp. 4487    24,5   
231 Platf.Gosp. 4488    30,02   
232 Platf.Gosp. 4489    34   
233 Platf.Gosp. 4490    45,36   
234 Platf.Gosp. 4491 1    30   
235 Platf.Gosp. 4492    22   
236 Platf.Gosp. 4493    25   
237 Platf.Gosp. 4494    42   
238 Platf Gosp. 4495    25,8   
239 Platf.Gosp. 4496    42   
240 Platf.Gosp. 4497    63   
241 Platf.Gosp. 4498 ,    42,18   
242 Platf.Gosp. 4499    46,17   
243 Platf.Gosp. 4500    24   
244 Platf.Gosp. 4503    27,5   
245 Platf.Gosp. 4504    31   
246 Platf.Gosp. 4505    29   
247 Platf.Gosp. 4506    21,2   
248 Platf.Gosp. 4508    23,9   
249 Platf.Gosp. 4509    24,   
250 Platf.Gosp. 4510    13,6   
251 ,latf.Gosp. 4511    20   
252 5latf.Gosp. 4513    36   
253 Platf.Gosp. 4514    22,26   
254 Platf.Gosp. 4516    24   
255 Platf.Gosp. 4517    25,11   
256 Jlatf.Gosp. 4518    19,33   
257 3laif.Gosp. 4519    21,6   
258 Platf.Gosp. 4520    25   
259 Platf.Gosp. 4521    32,36   
260 Platf.Gosp. 4522    30,25   
261 Platf.Gosp. 4524    35    
262 Platf.Gosp. 4525    31,05   
263 Platf.Gosp. 4526    30   
264 Platf.Gosp. 4527    30   
265 Platf.Gosp. 4528    31,58   
266 Platf.Gosp. 4529    30   
267 Platf.Gosp. 4531    21,04   
268 Platf.Gosp. 4532    24,77   
269 Platf.Gosp. 4533    24,45   
270 Platf.Gosp. 4534    31,94   
271 Platf.Gosp. 4535    40   
272 Platf.Gosp. 4536     25   



273 Platf.Gosp. 4537    54   
274 Platf.Gosp. 4538    41,66   
275 Platf.Gosp. 4539    25   
276 Platf.Gosp. 4540    44,54   
277 Platf.Gosp. 4541    29,25   
278 Platf.Gosp. 4542    36,72   
279 ’latf.Gosp. 4543    50   
280 3latf.Gosp. 4544    32,87   
281 ’latf.Gosp. 4545    41   
282 >latf.Gosp. 4546    35    
283 ’latf.Gosp. 4548    26,24   
284 Matf.Gosp. 4549    23   
285 Platf.Gosp. 4550    32,53   
286 Platf.Gosp. 4551    20,09   
287 Platf.Gosp. 4552    24   
288 Platf.Gosp. 4553    21,25   
289 Platf.Gosp. 4554     35   
290 Platf.Gosp. 4555    35,5   
291 Platf.Gosp. 4556    18,72   
292 Platf.Gosp. 4558    29,9   
293 Platf.Gosp. 4559    20,72   
294 Platf.Gosp. 4560    19,04   
295 Platf.Gosp. 4561    41,25   
296 Platf.Gosp. 4562    12,5   
297 Platf.Gosp. 4563    14   
298 Platf.Gosp. 4564    15   
299 Platf.Gosp. 4565    15   
300 Platf.Gosp. 4566    14,2   
301 Platf.Gosp. 4568    31,2   
302 Platf.Gosp. 4569    42,12   
303 Platf.Gosp. 4570    53,04   
304 Platf.Gosp. 4571    43,99   
305 Platf.Gosp. 4572    6,84   
306 slatf.Gosp. 4573    29,5   
307 ’latf.Gosp. 4574    18   
308 Jlatf.Gosp. 4575    45,6   
309 Platf.Gosp. 4576    34,5   
310 ’latf.Gosp. 4577    40   
311 Platf.Gosp. 4578    37,5   
312 Platf Gosp. 4579'    31,5   
313 Platf.Gosp. 4581    31   
314 Platf.Gosp. 4582    32   
315 Platf.Gosp. 4583    32   
316 Platf.Gosp. 4584    18   
317 Platf.Gosp. 4585    18   
318 Platf.Gosp, 4586    18   
319 Platf.Gosp, 4587     18   
320 Platf.Gosp. 4588    17,6   
321 Platf.Gosp. 4589    24   
322 Platf.Gosp. 4590    36   
323 Platf.Gosp. 4591 ,    38   
324 Platf.Gosp. 4592    18   
325 Platf.Gosp, 4593    25   
326 Platf.Gosp. str. Stefan cel 

Mare bl. 13 
   16   

327 Platforma gos 
cartN.TituIescu, Asocl.bl PT-
12mp 

   12,5   

328 Platforma gosp cart ANL ,BI 
R2, sup-32 mp 

   32   



329 Platforma gosp cart ANL, Bl 
R8, sup-2l mp 

   21   

330 Platforma gosp cart ANL,bl 
R20, sup-4 mp 

   4   

331 Platforma gosp cart 
Brazda,Asoc.Tl-T5,BI T4-
12,9mp 

   12,9   

332 J!atforma gosp cart Cal Buc-
Anul 1848, Sup -17 mp 

   17   

333 Platformagospod cart 1 
Mai,Asociatial2, bloc 35 

   20   

334 3latforma gospod cart IMai, 
Asociaţia 1 ,bl 25-16mp 

   16   

335 Platforma gospod cart 1 
Mai,Asociaţia 14 bl 25-
16mp 

   16   

336 Platforma gospod cart 
Brazda, Bl 27, sup-10 mp 

   10   

337 Platforma gospod cart 
Brazda,Asoc 2 Gara,bl K31 

   18   

338 Platforma gospod cart Calea 
Bucureşti C5-12 mp 

   12,5   

339 Platforma gospod cart Cv 
Noua, Asoc 153, bl 153 

   17   

340 Platforma gospod cart Cv 
Noua, Asoc.63B,bI 63B 

   20   

341 Platforma gospod cart 
Cv.Noua,Asoc.l3, bl EXP 10 

   18   

342 Platforma gospod cart 
Cv.Noua,Asoc.41 ,bl lf-
51,8mp 

   51,8   

343 Platforma gospod cart 
Spania Cămin C4-49.22 mp 

   49,22   

344 Platforma gospod cart 
Spania, bl.010 -25mp 

   25   

345 Platforma gospod cart Valea 
Roşie, bl 2-20,50 mp 

   20,5   

346 Platforma gospod cart Valea 
Roşie, bl U16-18mp 

   20   

347 Platforma gospod cart Valea 
Roşie, bl.C2-23,50mp 

   23,5   

348 Platforma gospod cart Valea 
Rosie.bl.l ITA-25mp 

   25   

349 Platforma gospod. Asociaţia 
nr. 6 bloc C2 Electro 

   23   

 total suprafaţa    10003,22   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini D.D.D. 
 
 
 
 
 

LISTA  MATERIALELOR ŞI SUBSTANŢELOR CE SE FOLOSESC PENTRU ACTIVITĂŢILE DE 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE ŞI DERATIZARE 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Denumirea materialelor, substanţelor U/M Cantitate 

(pentru o acţiune) Norma de consum 

1. Supertox L 156 0,2 L/Ha 
2. Extratox L 39 0,05 L/Ha 
3. Kotrin L 39 0,05 L/Ha 
4. Jade Pasta Kg 3.903,16 0,5 g/mp 
5. Jage Grain Kg 3.903,16 0,5 g/mp 
6. Bionet A15 L 5 0,05 L/100 mp 

 











































Anexa 2 – ISALNITA –  
 la Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare 
 
 
    Art. 1. -  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei 
ISALNITA 
    Art. 2. -  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor 
aplica  obiectivelor şi suprafeţelor, cuprinse în prezenta anexă. 
  
 Art. 3. -(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea 
tantarilor se executa, la solicitarea unitatii administrativ teritoriale: 
 a) minim trei (3) tratamente terestre in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute 
in programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare sau ori de 
câte ori este nevoie; 
 b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor. 
 (2) 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 persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta. 
 Art. 4. -Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 
 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 unitatii administrativ-
teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe 
an; 
 d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 
stingerea unui focar. 
 Art. 5. -Dezinfectia se executa numai la solicitarea unităţii adiministrativ teritoriale, a 
persoanelor fizice sau juridice. 
  
 



Anexa 3 –VARVORU DE JOS–  
 la Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare 
 
 
    Art. 1. -  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei 
VARVORU DE JOS. 
    Art. 2. -  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor 
aplica  obiectivelor şi suprafeţelor, cuprinse în prezenta anexă. 
  
 Art. 3. -(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea 
tantarilor se executa, la solicitarea unitatii administrativ teritoriale: 
 a) minim trei (3) tratamente terestre in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute 
in programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare sau ori de 
câte ori este nevoie; 
 b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor. 
 (2) 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 persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta. 
 Art. 4. -Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 
 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 unitatii administrativ-
teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe 
an; 
 d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 
stingerea unui focar. 
 Art. 5. -Dezinfectia se executa numai la solicitarea unităţii adiministrativ teritoriale, a 
persoanelor fizice sau juridice. 
  
 



Anexa 4 –BECHET–  
 la Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare 
 
 
    Art. 1. -  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a orasului 
BECHET. 
    Art. 2. -  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor 
aplica  obiectivelor şi suprafeţelor, cuprinse în prezenta anexă. 
  
 Art. 3. -(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea 
tantarilor se executa, la solicitarea unitatii administrativ teritoriale: 
 a) minim trei (3) tratamente terestre in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute 
in programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare sau ori de 
câte ori este nevoie; 
 b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor. 
 (2) 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 persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta. 
 Art. 4. -Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 
 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 unitatii administrativ-
teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe 
an; 
 d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 
stingerea unui focar. 
 Art. 5. -Dezinfectia se executa numai la solicitarea unităţii adiministrativ teritoriale, a 
persoanelor fizice sau juridice. 
  
 



Anexa 5 –ALMAJ–  
 la Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare 
 
 
    Art. 1. -  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei 
ALMAJ. 
    Art. 2. -  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor 
aplica  obiectivelor şi suprafeţelor, cuprinse în prezenta anexă. 
  
 Art. 3. -(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea 
tantarilor se executa, la solicitarea unitatii administrativ teritoriale: 
 a) minim trei (3) tratamente terestre in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute 
in programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare sau ori de 
câte ori este nevoie; 
 b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor. 
 (2) 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 persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta. 
 Art. 4. -Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 
 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 unitatii administrativ-
teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe 
an; 
 d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 
stingerea unui focar. 
 Art. 5. -Dezinfectia se executa numai la solicitarea unităţii adiministrativ teritoriale, a 
persoanelor fizice sau juridice. 
  
 



Anexa 6 –BUCOVAT–  
 la Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare 
 
 
    Art. 1. -  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei 
BUCOVAT. 
    Art. 2. -  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor 
aplica  obiectivelor şi suprafeţelor, cuprinse în prezenta anexă. 
  
 Art. 3. -(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea 
tantarilor se executa, la solicitarea unitatii administrativ teritoriale: 
 a) minim trei (3) tratamente terestre in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute 
in programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare sau ori de 
câte ori este nevoie; 
 b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor. 
 (2) 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 persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta. 
 Art. 4. -Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 
 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 unitatii administrativ-
teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe 
an; 
 d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 
stingerea unui focar. 
 Art. 5. -Dezinfectia se executa numai la solicitarea unităţii adiministrativ teritoriale, a 
persoanelor fizice sau juridice. 
  
 



Anexa 7 –MALU MARE–  
 la Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare 
 
 
    Art. 1. -  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei MALU 
MARE. 
    Art. 2. -  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor 
aplica  obiectivelor şi suprafeţelor, cuprinse în prezenta anexă. 
  
 Art. 3. -(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea 
tantarilor se executa, la solicitarea unitatii administrativ teritoriale: 
 a) minim trei (3) tratamente terestre in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute 
in programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare sau ori de 
câte ori este nevoie; 
 b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor. 
 (2) 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 persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta. 
 Art. 4. -Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 
 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 unitatii administrativ-
teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe 
an; 
 d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 
stingerea unui focar. 
 Art. 5. -Dezinfectia se executa numai la solicitarea unităţii adiministrativ teritoriale, a 
persoanelor fizice sau juridice. 
  
 



Anexa 8 –GHERCESTI–  
 la Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare 
 
 
    Art. 1. -  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei 
GHERCESTI. 
    Art. 2. -  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor 
aplica  obiectivelor şi suprafeţelor, cuprinse în prezenta anexă. 
  
 Art. 3. -(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea 
tantarilor se executa, la solicitarea unitatii administrativ teritoriale: 
 a) minim trei (3) tratamente terestre in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute 
in programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare sau ori de 
câte ori este nevoie; 
 b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor. 
 (2) 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 persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta. 
 Art. 4. -Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 
 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 unitatii administrativ-
teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe 
an; 
 d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 
stingerea unui focar. 
 Art. 5. -Dezinfectia se executa numai la solicitarea unităţii adiministrativ teritoriale, a 
persoanelor fizice sau juridice. 
  
 



Anexa 9 –SIMNICU DE SUS–  
 la Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare 
 
 
    Art. 1. -  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei 
SIMNICU DE SUS. 
    Art. 2. -  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor 
aplica  obiectivelor şi suprafeţelor, cuprinse în prezenta anexă. 
  
 Art. 3. -(1) Din punctul de vedere al frecventei, dezinsectia pentru combaterea 
tantarilor se executa, la solicitarea unitatii administrativ teritoriale: 
 a) minim trei (3) tratamente terestre in sezonul cald, pentru spatiile deschise prevazute 
in programul unitar de actiune, inclusiv camine si canale aferente retelelor edilitare sau ori de 
câte ori este nevoie; 
 b) minimum 3 tratamente pe an si ori de cate ori este nevoie, in spatiile comune 
inchise ale cladirilor. 
 (2) 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 persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta. 
 Art. 4. -Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa: 
 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 unitatii administrativ-
teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe 
an; 
 d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru 
stingerea unui focar. 
 Art. 5. -Dezinfectia se executa numai la solicitarea unităţii adiministrativ teritoriale, a 
persoanelor fizice sau juridice. 
  
 



Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a localităţilor  
Dezinsecţia, Dezinfecţia şi Deratizarea. 

 
 
CAP. I Obiectul caietului de sarcini 
ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 

salubrizare, 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 activităţii de Dezinsecţia, Dezinfecţia şi Deratizarea.. 

ART. 3 Caietul de sarcini împreună cu Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de salubrizare, fac 
parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii Dezinsecţia, Dezinfecţia şi Deratizarea şi 
constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

ART. 4 (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. 

(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. 

(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/activităţii 
Dezinsecţia, Dezinfecţia şi Deratizare şi care sunt în vigoare. 

ART. 5 Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare, 
anexa nr 13, la „Contractul de Delegare a Gestiunii pentru unele activităţi ale Serviciului de Salubrizare a 
localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ”. 

CAP. II Cerinţe organizatorice minimale 
ART. 6 SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, operator care desfăşoară activităţi de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi 

Deratizare va asigura: 
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în 
funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 
gestiunii; 
d) furnizarea către autorităţile administraţiei publice locale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi 
accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea de 
Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare, în condiţiile legii; 
e) prestarea activităţii de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare la toţi utilizatorii din raza 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS DOLJ, în conformitate cu Contractul de Delegare 
f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
de operare; 
g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 
h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 
acestora; 
i) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
j) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 
k) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 
intervenţie; 
l) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea 
activităţilor Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare; 
m) alte condiţii specifice stabilite prin hotărâri de consiliu sau dispoziţii de primar. 

ART. 7 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al SALUBRITATE CRAIOVA regulamentul serviciului 
de salubrizare, anexa nr 13, la „Contractul de Delegare a Gestiunii pentru unele activităţi ale Serviciului de 



Salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ”, anexă la 
prezentul caiet de sarcini. 

ART. 8 Decontarea lucrărilor specifice activităţii de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare se va face pe 
baza tarifelor aprobate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ şi a unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ. 

Capitolul lll - Dezinsecţia, Dezinfecţia şi Deratizarea 
ART. 9 SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL are permisiunea de a desfăşura activităţile de Dezinsecţie, 

Dezinfecţie şi Deratizare, în condiţiile legii, în aria unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ. 

ART. 10 Dezinsecţia - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe 
chimice specifice. 

ART. 11 (1)Dezinsecţia se execută la: 
a) exterior; 
b) interior. 

(2) Dezinsecţia se efectuează în următoarele locaţii: 
a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;   

     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 al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale 
instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, 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, alimentare cu 
energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea;     
     g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din 
imobile de tip condominiu;   
     h) subsoluri umede sau inundate;   
     i) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de 
transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;   
    j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol 
sănătatea oamenilor şi a animalelor.   

ART. 12 (1) Dezinsecţia executată la exterior conţine următoarele etape: 
a) LARVICIDAREA – 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; 
b) Dezinsecţia preventivă (profilactică) care are ca scop crearea de condiţii nefavorabile 
dezvoltării, înmulţirii şi răspândirii dăunătorilor; 
c) Dezinsecţia curativă în focar urmăreşte distrugerea şi îndepărtarea insectelor şi 
artropodelor din unitatea asupra căreia activează. 

(2) Combaterea populaţiei adulte de insecte se va efectua după acţiunea de larvicidare cu scopul de 
reducere imediată şi în mod drastic a acestor insecte din locurile de adăpostire (arbori, tufişuri, gard viu, 
vegetaţie din municipiu, oraş, comună), cu avionul, aparatură purtată de operatori, aplicându-se sub formă de 
ceaţă caldă sau rece în sistem ULV, cuprinzând întreaga vegetaţie de la sol, către vârful copacilor. Tratamentul 
se repetă la un interval de cel mult 14 zile pe aceleaşi zone. În zonele cu densitate ridicată de ţânţati adulţi, se 
vor aplica tratamente repetate la 2 sau 3 zile, timp de aproximativ 10 zile. Tratamentele se vor executa de 
regulă între orele 22.00 – 06.00; nu se vor executa tratamente la temperaturi mai mari de 26°; la vânt peste 5 
m/sec; pe vreme ploioasă sau când vegetaţia este umedă. 

ART. 13 Dezinsecţia, executată în interiorul clădirilor va cuprinde cel puţin două tratamente executate la 
un interval de 7 – 14 zile funcţie de ciclul evolutiv al insectei combătute. 

ART. 14 (1) Dezinsecţia constă în pulverizarea unei pelicule fine de substanţă, spectrul picăturilor fiind < 
25 microni; < 60 microni; < 100 microni. 

(2) Pulverizarea soluţiilor insecticide se face cu: 
a) avion sau elicopter cu instalaţie de pulverizat; 
b) generator de ceaţă caldă tip FOGG, instalatie purtată pe autospecializate; 
c) generator de ceaţă caldă tip FOGG, instalatie purtată de operator; 
d) atomizor purtat de operator. 



ART. 15 (1) Obiectivele şi suprafeţele unde se va aplica activitatea de Dezinsecţie, cu finanţare de la 
bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS DOLJ vor fi prezentate ca anexe la prezentul caiet de sarcini, anual, funcţie de necesităţi şi resursele 
financiare alocate, putând fi modificate la necesitate: Anexa 1- Craiova, Anexa 2 - Isalnita, Anexa 3 – Virvor, 
Anexa 4 – Bechet, Anexa 5 - Bucovat, Anexa 6 – Almaj, Anexa 7 – Ghercesti, Anexa 8 – Malu Mare, Anexa 9 – 
Simnic. 

(2) Concomitent cu Dezinsecţia pe domeniul public, se va face obligatoriu şi dezinsecţia la blocuri de 
locuinţe, şcoli, spitale şi alte instituţii publice şi agenţi economici, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 
serviciul de salubrizare a localităţilor. 

ART. 16 Dezinfecţia - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul 
eliminării surselor de contaminare. Dezinfecţia este o metodă a igienei constând în operaţiuni de combatere a 
bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe surafeţele 
supuse acestei operaţiuni. 

ART. 17 (1) In afara de curatenia mecanica, care se impune in fiecare spatiu, dezinfectia se realizeaza: 
a) preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau 
conditionat patogeni, care in mod normal constituie microbismul local si se dezvolta, 
influientand negativ starea de sanatate a oamenilor si animalelor. 
b) de necesitate – care se efectueaza pentru combaterea unor boli infectioase sau parazitare, 
din momentul inregistrarii primelor cazuri de boala si pana la lichidarea intregului focar. 

(2) Dezinfectia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmitatori de boli si combate raspandirea in 
masa a bolilor transmisibile.  

(3) Dezinfectia este o metodă de decontaminare care distruge în proporţie de 99-99,9% formele 
vegetative ale microorganismelor. 

ART. 18 Dezinfecţia se execută prin: 
I. Mijloace fizice 

1. Prin căldură 
uscată * flambarea 
 * incinerarea 
umedă * pasteurizarea 

 * fierberea 
Flambarea este utilizată în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu 

alcool este INTERZISĂ. 
Incinerarea se utilizează pentru obiecte contaminate, fără valoare, reziduuri septice de la săli operatorii, 

cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator. 
Pasteurizarea: metodă de dezinfecţie a lichidelor, la 55-95°C. 
Dezinfecţia prin spălare la 60-95°C - căldură umedă + detergent (lenjerie, veselă, sticlărie de laborator, 

instrumente) 
Fierberea în apă la 100ºC, abur peste 100ºC: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor 

patogene şi unele forme sporulate mai puţin rezistente. 
Este utilizată pentru alimente, apă. 
Se pot adăuga substanţe care ridică punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie). 
Dezinfecţia prin călcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde. 

2. Raze U.V. 
Indicaţii: - suprafeţe netede 
     - încăperi: boxe de laborator, săli de operaţie 
Se utilizează lămpi pentru dezinfecţie, cu tuburi de 15-30W cu radiaţie directă (fără prezenţa omului) sau 

radiaţie indirectă. 
Temperatura mediului trebuie să fie de 15-30°C, umiditatea de max. 60%; dezinfecţia este precedată de 

curăţenie. 
II. Mijloace chimice Substanţele chimice cu care se realizează dezinfecţia sunt: 

a) Substanţe care eliberează clor 
b) Substanţe care eliberează iod 



c) ALDEHIDE (Formolul = soluţie de aldehidă formică 40%) 
d) TENSIDE DE SINTEZĂ (Bromocet = soluţie 20%) 
e) COMPUŞI ORGANO-MERCURICI (Soluţie de borat fenil-mercuric 0,2% (Merfen)) 
c) COMPUŞI FENOLICI 
d) ALTE DEZINFECTANTE 

ART. 19 (1) Dezinfecţia cuprinde următoarele etape: 
a) curăţirea mecanică; 
b) aplicarea mijloacelor dezinfectante; 
c) respectarea timpului de contact; 
d) îndepărtarea prin spălare a substanţelor dezinfectante. 

(2) Dezinfecţia se execută de regulă în următoarele locaţii: 
a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, staţii 

de sortare 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 

ART. 20 Dezinfecţia preventivă (profilactică) în scopul distrugerii eventualilor germeni patogeni; 
Dezinfecţia trebuie precedată de deratizare şi dezinsecţie. Materialele folosite la acest tip de dezinecţie sunt: 
soda caustică (1,5-2%), soluţia de aldehidă formică (2%), suspensie de var proaspăt stins (10-20%), soluţie 
fierbinte de sodă calcinată (5%); perioada de contact minim 23 ore. 

ART. 21 Dezinfecţia de necesitate se efectuează pentru combaterea unor boli infecţioase sau parazitare 
din momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea focarului. Dezinfecţia de necesitate va 
fi precedată de efectuarea riguroasă a deratizării şi dacă este cazul şi a dezinsectiei. 

ART. 22 (1) Dezinfecţia propriu-zisă se execută după terminarea curăţirii mecanice. 
a) se va verifica gradul de curăţenie a suprafeţelor ce urmează a fi dezinfectate; 
b) se va alege dezinfectantul în funcţie de germenul a cărui distrugere se urmăreşte, ţinând 
seama şi de destinaţia clădirii, gradul de ocupare, specia şi categoria de animale, de natura 
materialului din care este alcătuită suprafaţa sau sunt confecţionate obiectele, de 
temperatura mediului extern şi cea din clădire pe tot timpul cât soluţia dezinfectantă trebuie 
să stea în contact cu suprafeţele de dezinfectat; 
c) se va folosi dezinfectantul cu concentraţia necesară pentru distrugerea germenilor pentru 
care se face dezinfecţia; 
d) se va aplica uniform dezinfectantul prin pulverizare asupra tuturor suprafeţelor ce 
urmează a fi dezinfectate; 
e) se va respecta timpul de contact între dezinfectant şi suprafeţele ce se supun dezinfecţiei. 

(2) La gospodăriile particulare, odată cu dezinfecţia adăposturilor de animale se dezinfectează atât 
curtea gospodăriei, cât şi clădirile existente în incintă, precum şi toate ustensilele, obiectele şi materialele 
aflate în adăposturi sau în curţi, pe alei. 

(3) După terminarea dezinfecţiei se încheie un proces verbal, prin care se specifica suprafetele 
dezinfectate in m², substantele utilizate si cantitatile care se aplica pe suprafetele respective.  

ART. 23 Suportarea cheltuielilor de efectuare a activitătii de dezinfecţie cade în sarcina utilizatorului dacă 
legea nu prevede altfel. 

ART. 24 Dezinfecţia în focarele declarate, aflate pe domeniul public se face de SC SALUBRITATE CRAIOVA 
SRL, cu finanţare din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară SALUBRIS DOLJ. 

ART. 25 În Anexe la caietul de sarcini, anexe aprobate prin hotărâri ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, vor fi prezentate obiectivele şi 
suprafeţele, unde se va aplica activitatea de dezinfecţie, aceastea putând fi modificate anual, în funcţie de 
necesităţi şi resursele financiare disponibile.  

ART. 26 (1) Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate, in scopul distrugerii rozătoarelor 
dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, si menţinerii 
acestora la un nivel numeric redus. 

Având o răspândire foarte mare aceste rozătoare reprezintă un factor principal de transmitere a unor 
boli, producând în acelaşi timp disconfort şi pagube economice importante, şobolanii mai ales fiind rezervoare 
de infecţie şi vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, febra aftoasă, etc. 

Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:  



- se efectuează operaţiunea de dezinsecţie; 
- se efectuează operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun; 
- există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.  

ART. 27 (1) Substanţele raticide folosite vor fi sub forma de momeli toxice gata preparate de firma 
producătoare. 

(2) Substanţele raticide vor fi date in primire unei singure persoane numita prin decizie, eliberarea 
acestora se va face numai persoanelor autorizate si instruite in acest sens, pe baza unor acte întocmite si 
semnate de aceştia, iar transportul acestora se va face cu mijloace auto bine închise si asigurate contra 
sustragerii sau imprăştierii. 

(3) Se vor folosi următoarele tipuri de substanţe raticide avizate de Ministerul Sănătăţii: 
a) batoane raticide parafinate (hidrofuge) se amplasează la intrarea in galeriile rozătoarelor, 
locul de pătrundere a acestora in construcţii, la platforma de gunoi a oraşului; 
b) tabletele gazeificante se folosesc la gazarea galeriilor active ale rozătoarelor, care nu 
comunica cu spatii locuite de om si animale domestice; 
c) pulbere redenticida se utilizează pentru prăfuirea galeriilor rozătoarelor, la platforma de 
gunoi a oraşului 
d) momeli toxice care se vor amplasa in locuri deschise, vor fi introduse in staţii de intoxicare 
impermeabile (recipienţi de carton protejaţi cu folie de plastic), inscripţionate cu cap de mort 
si doua oase încrucişate; 

(4) In locurile de amplasare a momelilor se vor pune afişe cu următoarea inscripţie: 
a) atenţie teren deratizat 
b) otrava este periculoasă pentru oameni, animale si pasari 
c) daca apar cazuri de îmbolnăviri la oameni, animale, pasări, anunţaţi de urgentă la 
telefoanele ................ 
d) otrava a fost pusa de ...............  

ART. 28 Obiectivele şi suprafeţele, pe care se aplică activitatea de deratizare, cu finanţare de la bugetul 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, sunt 
aceleaşi cu cele pentru care se aplică activităţile de dezinsecţie şi dezinfecţie, acestea putând fi modificate 
anual in funcţie de necesităţi si resursele financiare disponibile: Anexa 1- Craiova, Anexa 2 - Isalnita, Anexa 3 – 
Virvor, Anexa 4 – Bechet, Anexa 5 - Bucovat, Anexa 6 – Almaj, Anexa 7 – Ghercesti, Anexa 8 – Malu Mare, 
Anexa 9 – Simnic. 

ART. 29 Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare cuprind următoarele etape: 
(1) Stabilirea obiectivelor şi a suprafeţelor unde se vor aplica activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare: 
a) Locaţiile şi suprafeţele pe care se vor aplica activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare finanţate de unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ sunt prezentate în anexele caietului de sarcini 
după aprobarea hotărârilor de Consiliu Local. 
b) Pentru alti utilizatorii locaţiile şi suprafeţele pe care se vor aplica activităţiile de dezinsecţie, 
dezinfecţie, şi deratizare se vor stabili prin contracte încheiate între aceştia şi operatori. 

(2) Stabilirea substanţelor folosite: 
Substanţele folosite pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, şi deratizare vor fi 
achiziţionate anual de operator cu respectarea legislaţiei în vigoare şi vor fi avizate de Direcţia 
de Sănătate Publică. 

(3) Stabilirea graficului de execuţie a lucrărilor: 
(3.1) Pentru lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, efectuate pe domeniul public şi privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS 
DOLJ, Consiliul Local prin reprezentanţii serviciului de specialitate din cadrul Primăriei împreună cu 
reprezentanţii SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL şi cu avizul reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate 
Publică, vor stabili graficul de execuţie cu specificarea zonelor, suprafeţelor, precum şi data începerii 
lucrărilor. In conditii meteorologice favorabile dezinsectia terestra si deratizarea se vor executa in 12 
zile/trecere, iar dezinsectia avio in 2 zile/trecere; perioadele de prestare specificate se vor extinde cu 
numarul de zile pentru care prognoza meteo nu este favorabila prestarii activitatii. 
(3.2) Pentru lucrările efectuate pentru utilizatori, alţii decât Consiliul Local unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, graficul de execuţie 
va fi stabilit prin contract încheiat între operatori şi utilizatori. 
(3.3) La stabilirea graficului se va ţine cont de: 



a) prognoza meteo (emisă de Centrul Meteorologic Regional Oltenia); 
b) alternarea acţiunilor de dezinsecţie cu cele de deratizare; 
c) anunţarea începerii acţiunii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în presa locală, prin 
mijloace mass-media, conform modelului din Anexa. 

(3.4) Pregătirea afişelor pentru avertizare: 
a) se va specifica faptul că substanţa folosită este toxică pentru oameni şi animale; 
b) antidotul care trebuie folosit în caz de intoxicare; 
c) numărul de telefon al operatorului. 

ART. 30 Substanţele folosite pentru desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, 
vor îndeplini condiţiile stipulate în „Normele privind depozitarea, ambalarea, transportul, manipularea şi 
distrugerea substanţelor toxice", astfel: 

a) operatorul trebuie sa ţină evidenţa intrării si livrării produselor toxice, in registre speciale; 
b) operatorul trebuie sa depoziteze substantele si materialele toxice in încăperi special 
amenajate, ambalarea si transportul sa se facă astfel încât sa se evite sustragerea acestora, 
intoxicarea oamenilor si animalelor si poluarea mediului; 
c) spaţiul de depozitare a substanţelor pesticide trebuie să respecte prevederile legale; 
d) identificarea şi înlăturarea riscurilor de îmbolnăvire profesională generate de această 
activitate; 
e) asigurarea măsurilor de apărare a vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii participanţilor la 
procesul de muncă; 
f) asigurarea spaţiului cu mijloace necesare pentru intervenţie în caz de accidentare; 
g) controlul periodic al concentraţiei în atmosfera depozitului, a substanţelor toxice şi 
inflamabile; 
h) încadrarea de personal calificat şi autorizat; 
i) manipularea substanţelor doar de către persoane ce au obţinut diploma de atestare 
profesională. 

ART. 31 Personalul care participă la efectuarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, trebuie 
să poarte echipament de protecţie şi să respecte următoarele norme de protecţie a muncii: 

a) să nu pulverizeze lichide inflamabile; aparatul de pulverizat nu se lasă sub presiune în 
căldura soarelui; utilizarea substanţelor chimice se face numai după însuşirea recomandărilor 
scrise în prospectul de utilizare; 
b) duzele nu se desfundă cu gura; 
c) nu se îndreaptă jetul spre corpul uman; 
d) înainte de a începe pulverizarea se îndepărtează oamenii şi animalele din zona ce urmează 
a fi tratată; 
f) nu se lucrează cu aparatele care prezintă scurgeri de substanţă; 
g) pulverizarea se face pe direcţia în care bate vântul şi se evită călcarea zonelor acoperite; 
h) nu se fac pulverizări când vântul bate din faţă; după utilizare aparatul se umple pe Vi cu apă 
curată, care apoi este pulverizată, pe suprafaţa tratată; 
i) nu se lasă substanţa chimică în aparat deoarece deteriorează garniturile; aparatul trebuie 
depozitat în loc sigur ferit de soare şi unde nu au acces copii sau animalele; 
j) este interzis fumatul, consumul de alimente sau lichide în timpul lucrului cu aparatul. 

ART. 32 (1) Activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, se vor efectua cu respectarea legislaţiei în 
vigoare, a normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

(2) Materialele ce se folosesc vor fi însoţite de prospecte de la firma producătoare (traduse in limba 
romana), din care sa rezulte consumurile specifice si dozele de utilizare, si trebuie sa îndeplinească următoarele 
condiţii: 

a) sa fie nominalizate in lista pesticidelor autorizate pentru profilaxia sanitarumană elaborată 
de Ministerul Sănătăţii; 
b) sa fie active in combaterea insectelor vectoare si generatoare de disconfort (ţânţari, muşte, 
păianjeni, gândaci, etc.), prin tratamente larvicide si adulţi; 
c) acţiunea insecticidă sa fie de şoc si să se realizeze prin contact si/sau indigestie; 
d) să nu afecteze activităţile din arealul in care acţionează; 
e) sa nu fie toxice pentru populaţie, dăunătoare pentru animale, pasări şi vegetaţie in dozele 
recomandate de producător, iar antidotul sa fie uşor accesibil; 



f) substantele folosite pentru lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, trebuie sa fie 
compatibile pentru tratamente cu aparatura cu dispersie U.L.V., biodegradabile, sa nu se 
acumuleze in mediul înconjurător, neinflamabile, sa nu prezinte pericol de incendiu si explozii. 

ART. 33 Se interzice: 
a) aplicarea cu mijloace avio a produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate în 
agricultură şi în silvicultură; 
b) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, cât şi la cele care îşi realizează polenizarea cu 
ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada înfloritului, fără aprobare; 
c) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise în zonele de protecţie a apelor, 
de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate; utilizarea produselor de uz 
fitosanitar în alte scopuri decât cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub formă de 
momeli toxice sau pentru braconaj; 
e) deversarea pe sol sau în ape a soluţiilor de pesticide rămase neutilizate, precum şi a apelor 
de spălare a utilajelor, echipamentelor şi a ambalajelor de pesticide; nerecuperarea 
ambalajelor refolosibile de la produselor de uz fitosanitar de către fabricanţi, importatori, 
comercianţi şi distribuitori; 
f) crearea de stocuri de uz fitosanitar peste nevoile de utilizare. 

ART. 34 Prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se va executa astfel încât să se 
realizeze: 

a) Continuitatea activităţii pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor 
contractuale; 
b) Corectarea şi adoptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; 
c) Controlul calităţii serviciului prestat; 
d) Respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 
e) Ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
f) Respectarea „Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de salubrizare; 
g) Prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului; 
h) Asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii pe 
întreaga suprafaţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară SALUBRIS DOLJ; 
i) Asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de substanţe, necesare pentru desfăşurarea 
activităţii; 
j) Reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în 
normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; 
k) Indeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în „Regulamentul 
privind desfăşurarea activităţilor de salubrizare; 
l) Asigurarea pe toată durata de executare a serviciului de personal calificat şi în număr 
suficient. 

CAPITOLUL IV - VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII 
ART. 35 Recepţia lucrărilor executate se va face de reprezentanţii serviciului de specialitate din cadrul 

Primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS 
DOLJ, împreună cu reprezentantul SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, pe întreaga perioadă de desfăşurare a 
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 

ART. 36 (1) Recepţia lucrărilor se va efectua zilnic de către reprezentanţii serviciului de specialitate din 
cadrul Primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS DOLJ, completândnd bonurile de lucru cu suprafeţele realizate, substanţele utilizate şi calitatea 
lucrărilor.  

(2) La terminarea fiecărei acţiuni de tratament, se va face recepţia finală iar rezultatele vor fi trecute într-
un proces verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, în baza căruia se va efectua plata lucrărilor.  

ART. 37 In vederea desfăşurării în bune condiţii a verificărilor lucrărilor, opera-torul este obligat să pună 
la dispoziţia reprezentanţilor serviciului de specialitate din cadrul Primăriei unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, cu caracter permanent, mijloc de 
transport, atât pentru recepţie, cât şi pentru alte deplasări în vederea rezolvării unor probleme privind 
activitatăţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 

ART. 38 (1) La terminarea fiecărei etape se întocmesc de către S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. situaţiile 
de plată centralizatoare, în baza datelor cuprinse în procesul verbal de recepţie a lucrărilor, care vor fi facturate 



numai după confirmarea cantitativă şi calita-tivă de către reprezentanţii serviciului de specialitate din cadrul 
Primăriei unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS 
DOLJ. 

 (2) Fiecare situaţie de plată va fi însoţită de dovada achiziţionării materialelor utilizate pentru 
desfăşurarea prestaţiei(hotărâre de adjudecare, contract, etc) cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

ART. 39 (1) Decontarea cheltuielilor, atât pentru lucrările efectuate pe domeniul public cât şi pentru cele 
efectuate pentru alţi utilizatori, se va face pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local al unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ. 

(2) Decontarea cheltuielilor materiale se va face pe baza documentelor de achiziţii (facturi, chitanţe 
fiscale), cu respectarea normelor şi metodologiei de achiziţii publice. 

ART. 40 SC SALUBRITATE CRAIOVA răspunde şi garantează material şi financiar pentru buna desfăşurare 
a lucrărilor, calitatea şi cantităţile prevăzute în programele anuale. 

CAPITOLUL V – Drepturile şi obligaţiile Consiliului Local al unităţilor adminis-trativ-teritoriale membre 
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, ale SC SALUBRITATE CRAIOVA şi ale 
utilizatorilor 

ART. 41 Consiliul Local al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară SALUBRIS DOLJ: 

a) Organizează, conduce şi coordonează modul în care se desfăşoară activităţile de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 
b) Asigură finanţarea, gestionarea şi controlul activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare 
c) Stabileşte strategia de dezvoltare şi funcţionare a activităţii. 
d) Adoptă hotărâri privitoare la activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare 
e) Aprobă structura, nivelurile, ajustările şi modificările preţurilor şi ale tarifelor propuse de 
operator, în conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de 
reglementare competentă şi avizate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei 
.................................... 
f) La propunerea primarului, sancţionează operatorul, în cazul în care acesta nu respectă 
indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă. 

ART. 42 Consiliul Local al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară SALUBRIS DOLJ are următoarele obligaţii: 

a) Să respecte obligaţiile asumate prin caietul de sarcini. 
b) Să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator. 

ART. 43 Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Primarului unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ sunt: 

a) Să propună Consiliului Local al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ măsuri care privesc activităţile de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare. 
b) Să aducă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl 
constituie activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 

ART. 44 Drepturile şi obligaţiile SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, precum şi cele ale utilizatorilor sunt cele 
prevăzute în "Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ", anexă la contractul de 
delegare a activitatilor de salubrizare. 

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE 
ART. 45 Anexele, fac parte integrantă din Caietul de Sarcini şi pot fi modicate anual sau ori de câte ori 

este nevoie, cu respectarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei. 
 ART. 46 Orice modificare a legislaţiei incidente în materie va modifica de drept prezentul Caiet de 

sarcini. 
ART. 47 Prezentul Caiet de sarcini poate fi modificat prin hotărâre a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară SALUBRIS DOLJ. 
 
 
 
 
 
 



           Anexa 1-Craiova- 
La Caietul de Sarcini privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare 
 
 ART.1 - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, 

în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Craiova. 
Art.2-  Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor aplica obiectivelor şi suprafeţelor, 

cuprinse în prezenta anexă. 
Art. 3. Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută: 

a) minim (3) tratamente  cu avionul şi minim (3) tratamente terestre în sezonul cald, pentru spaţii 
deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine aferente reţelelor edilitare sau 
ori de câte ori este nevoie; 

b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile comune închise ale clădirilor. 
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia  se poate executa: 
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 inchise ale operatorilor economici cu profil alimentar 
si ale unităţilor sanitare; 

c) numai la solicitare persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă. 
ART. 4.  Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se poate executa: 
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; 
c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrsativ-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. 
Art.5. Dezinfecţia se execută numai la solicitarea unităţii administrativ teritoriale, a persoanelor 
fizice sau juridice.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 1 la Caietul de Sarcini D.D.D. 
 

LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR şi SUPRAFEŢELOR  
UNDE SE VOR EFECTUA ACTIVITĂŢI DE DEZINSECŢIE şi DERATIZARE 

 Nr. 
crt. Adresa unde se aplică tratamentul 

Suprafaţa tratată (Mp) 

Parcuri 
Zone 

neconstruite 
(zone verzi) 

Cimitire 

1.        
2.        
3.        

     
TOTAL    

 
ANEXA Nr. 2 la Caietul de Sarcini D.D.D. 

 
LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR şi SUPRAFEŢELOR  

UNDE SE VOR EFECTUA ACTIVITĂŢI DE DEZINSECŢIE şi DERATIZARE 
(LACURI şi CANALE) 

Nr. 
crt. 

 
Adresa unde se aplică tratamentul 

Suprafaţa tratată (Mp) 
Canal de distanţă 

(deschis) 
Maluri de 

lacuri 
1.    
2.    
3.    

    
TOTAL   

 
 

ANEXA Nr. 3 la Caietul de Sarcini D.D.D. 
 

LISTA OBIECTIVELOR, CLĂDIRILOR şi SUPRAFEŢELOR  
UNDE SE VOR EFECTUA ACTIVITĂŢI DE DEZINSECŢIE şi DERATIZARE 

Nr. 
crt. 

 
Adresa unde se aplică tratamentul 

Suprafaţa tratată (Mp) 
Ghene de gunoi 

1.   



2.   
3.   

   
TOTAL  

 
 

ANEXA Nr. 4 la Caietul de Sarcini D.D.D. 
 

ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR DIN ................................................. 
 
Primăria ........................................................ prin operatorul S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vă aduce la 

cunoştinţă că în perioada ..................................., vor începe acţiunile de dezinsecţie/dezinfecţie/deratizare ale 
domeniului public al .............................................. 

Locurile în care se vor amplasa momeli toxice în vederea deratizării, vor fi marcate şi inscripţionate 
corespunzător. Se interzice ridicarea momelilor de la locurile unde au fost amplasate, pentru preântâmpinarea 
eventualelor accidente.  

Antidotul care trebuie administrat în caz de intoxicare este ............................................ 
Apicultorii şi silvicultorii de pe zona ..................................... precum şi circumscripţiile sanitare trebuie să 

ia măsurile de protecţie necesare în scopul evitării contactului cu substanţele insecticide distribuite în zonele 
verzi ale domeniului public. 

De asemenea atenţionăm persoanele fizice şi juridice din ................................................ că au obligaţia să 
efectueze activităţile de dezinsecţie şi deratizare a imobilelor şi gospodăriilor pe care le deţin. 

 
 
 

ANEXA Nr. 5 la Caietul de Sarcini D.D.D. 
 

T A R I F E 
Aprobate pentru activitatea de Dezinsecţie – Dezinfecţie – Deratizare 

 
Activitate U.M. P.U. Fără TVA 

Dezinsecţie prin termonebulizare cu PulsFog SS150 lei/1.000 mp 10,47 
Dezinsecţie prin termonebulizare cu PulsFog SS400 lei/1.000 mp 9,66 
Dezinsecţie cu Atomizor RURIS/CIFARELLI lei/1.000 mp 10,15 
Dezinsecţie inclusiv autospecializata FIAT lei/hectar 102,88 
Dezinsecţie aeriană cu Aviaţia Utilitară lei/hectar 103,31 
Deratizare lei/1.000 mp 13,77 
Deratizare (inclusiv 2 auto FIAT + 10 DESERVENŢI) lei/hectar 152,07 
Dezinfecţie generală uman – veterinară  lei/100 mp 20,92 
Dezinfecţie generală uman-veterinară lei/100 mp 20,92 
Autospecializată FIAT - pentru PulsFog SS400 lei/oră 57,61 
Spor pentru lucru în program de noapte 22.00-06.00 lei/oră 6,82 
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N'. l*{l . r&!,,.g.),.......2016

Cdtre,

ASOCIATIA SALUBRIS DOLJ

Craiova, str. A.I. Cuza,nt. I

Urmare adresei dvs cu nr. 152/09.02.2016 cu privire la campania de dezinsectie

desinfec{ie gi deratizare pentru anul 2016, vd comunicim suprafata de 1000 mp din

domeniul public al comunei Gherceg[' aferenta urmitoarelor amplasamente :

- Centrul comunei

- Loc joacd Girlegti

- Loc joacd Ghercegti

- Scoala Ungureni

Cu stim6.

PRIMAR,

fng. Pdpiroiu olicd-Cornel
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