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                                                                                      Anexă la HCL nr. 72/2020  

 

PROGRAM UNITAR DE ACȚIUNE Al ACTIVITĂȚII DE DERATIZARE, 
DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ÎN  MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 

 Art.1 - Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii 
economici, ceățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația 
de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare 
de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice 
titlu, la frecvența prevăzută la art. 4 și 5.  

 Art.2 - În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, 
operatorul desemnat, împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității 
administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a 
vectorilor. Scopul elaborării programului anual de combatere a vectorilor este îndeplinirea 
obiectivului principal de reducere și menținere a densității populațiilor de țânțari și alte insecte 
de interes medical, precum și a rozătoarelor sinantrope sub nivelul stării de disconfort și 
diminuarea riscului de transmitere a unor agenți infecțioși prin acești vectori. Tipul de vectori 
supuși tratamentului: țânțari, muște, rozătoare și căpușe. Agenții vectori, precum insectele și 
rozătoarele sinantrope, transportă pe suprafața corpului și în corp germeni patogeni 
(bacterii,virusuri, ouă de paraziți, spori, mucegaiuri, etc) putând favoriza apariția unor boli 
periculoase pentru om și animale. Țânțarii sunt vectori biologici în propagarea mai multor boli 
pe suprafețe întinse ale globului. Aceste insecte hematofage provoacă pe lângă disconfort și 
transmiterea de organisme patogene care determină îmbolnăviri la om și animale. Muștele 
sinantrope sunt agenți importanți de disconfort, rolul lor epidemiologic în transmiterea unor 
afecțiuni digestive este considerabil. Ele au caracteristici de structură și viață care favorizează 
transmiterea agenților patogeni: se înmulțesc foarte repecle, au mobilitate mare, nu sunt 
pretențioase la hrană, pe suprafața corpului au numeroși perișori care permit transportul 
microbilor. Rozătoarele constituie rezervoare de infecție pentru numeroși agenți patogeni: 
virusuri, microbi, paraziți, fungi care pot provoca boli la om și animale. Șoarecii și șobolanii 
sunt vectori periculoși răspândind: rabia, micozele, tifosul, ciuma, lepra, hepatita infecțioasă, 
leptospiroza,bruceloza, pesta porcină, trichinoza, teniaze, etc. Produc și pagube economice 
importante prin: consumul direct de produse agroalimentare, alterare (roadere, poluare, 
împrăștiere), deteriorarea ambalajelor (saci, cutii, lăzi,etc.), construcțiilor și instalațiilor. 
Căpușele se găsesc în număr mare în zonele împădurite, în iarba înaltă din spațiile verzi, pe 
câmp și zonele umede și sunt active începând cu temperatura de 7 grade C. Ele sunt paraziți 
mici care asemenea paianjenilor, se hrănesc cu sângele animalelor pe care le parazitează. 
Perioada de execuție a tratamentelor se stabilește în funcție de condițiile meteo. Obiectivele 
din plan la care se aplică tratamentele sunt: 

 - spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;  

- spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice.  

Art.3 (1) Dezinsecția se efectuează în:  
- clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale;  
- clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;  
- spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale: terenuri ale 
instituțiilor publice din subordine, parcuri, cimitire, etc ;  
- alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol 
sănătatea oamenilor și a animalelor.  
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(2) Dezinfecția se efectuează în:  
- spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;  
- clădiri ale instituțiilor publice;  
- locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor  
(3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:  
- este prevăzută operațiunea de dezinsecție;  
- este prevăzută operațiunea de dezinfecție; 
- sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile 
interioare sau exterioare ale persoanelor fizice sau juridice, care pun în pericol sănătatea 
oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.  
 Art. 4 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor 
se execută:  
- lunar sau ori de câte ori este nevoie, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în 
programul local de acțiune;  
- minimum 2 tratamente pe an sau ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale clădirilor.  
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută:  
- trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale instituțiilor publice și spațiile 
comune închise ale clădirilor;  
- lunar sau ori de câte ori este nevoie în spațiile închise;  
- la solicitarea persoanelor fizice la spațiile cu destinația de locuință.  
 Art.5 - Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: 
- pentru operatorii cu profil nealimentar, cel puțin o dată pe semestru și/ ori de câte ori este 
necesar pentru stingerea unui focar;  
- pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale în 
conformitate cu planul local de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;  
- pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea 
unui focar.  
 Art. 6 - Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.  
 Art.7 -Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, 
dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.  
 Art. 8 (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de 
destinație, sunt obligate să asigure operațiunile periodice de dezinsecție și deratrzare ori pentru 
stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.  
(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul 
licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în urma procedurii de achiziție de 
către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii.  
(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze 
operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a 
tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, 
de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de 
materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea 
sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.  
 Art. 9 -Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție 
are urrnătoarele obligații :  

a) înainte de inceperea operațiunii de deratizare sau dezinsecție, la obiectivele din planul local, 
să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, 
cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:  
- tipul operațiunii ce urmează a se efectua;  
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- perioada efectuării tratamentelor;  
- măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bonavi, albine, 
animale și păsări.  
b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii 
tratamentelor de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție în spațiile închise și pe suprafețele 
deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și 
măsurile de protecție ce trebuie luate;  
c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție în spațiile închise 
ale instituțiilor publice, persoanelor fizice sau juridice, să informeze beneficiarul cu privire la 
substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord 
cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;  
d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea 
unui document de lucru.  
  

         Art.10 - În cazul în care persoanele fizice sau juridice refuză să permită accesul pe 
proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori 
pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice 
locale pentru luarea măsurilor legale.  

         Art. 11 (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, 
vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi 
comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate toate aspectele ce sunt de natură să 
afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.  
(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor 
și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe 
periculoase pentru aceștia, dacă s-au luat măsurile necesare informării populației sau 
tratamentul este ineficient. Pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, 
măsurarea cantității prestațiilor se face în funcție de doza și de rețeta ufilizată pe unitatea de 
suprafață sau de volum.  
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