
 

 

 



 

2.1.Serviciile de dezinsectie, deratizare sunt necesare in scopul eliminării sau prevenirii 

apariţiei unor focare de infecţie, a unor epidemii, boli infectioase, daune materiale ca urmare a 

proliferării in sediul unităţii, a insectelor (tantari, muşte, gândaci de bucătărie, ploşniţe 

purici,furnici, capuse,etc.), rozătoarelor (şoareci si/sau şobolani), bacteriilor, germenilor 

microbieni specifici anumitor boli etc. 

2.2. Serviciile solicitate trebuie sa indeplineasca cerinţele privitoare la funcţionalitate, 

eficienta, fiabilitate in conformitate cu specificaţiile producătorului pentru substanţele si produsele 

utilizate si garantate de acesta, astfel incat acestea sa indeplineasca scopul declarat anterior. 

Serviciile vor fi efectuate in prezenta unui reprezentant al beneficiarului care va urmări ca 

prestatorul de servicii sa acţioneze cu mijloacele de intervenţie, materialele, substanţele, soluţiile 

etc. prevăzute in contract precum si utilizarea dozelor si a concentraţiilor recomandate de 

producător. 

2.3. Conformitatea substanţelor, soluţiilor, materialelor şi/sau produselor utilizate de 

prestator este dată de faptul că acestea sunt menţionate într-o fişă tehnică emisă de producător în 

care sa fie specificate toate caracteristicile tehnice funcţionale, instrucţiuni de utilizare şi 

eliminare, de depozitare, efecte nocive asupra populaţiei sau mediului înconjurător precum si alte 

informaţii pe care producătorul le considera utile. 

 

 

CAPITOLUL III 

 

DESCRIEREA SERVICIILOR 

A1.DEZINSECTIA - 1 trecere 

 

Va urmări distrugerea insectelor dăunătoare si a celor parazite (tantari, muşte, gândaci de 

bucătărie, ploşniţe, purici, furnici, capuse etc.) utilizandu-se insecticid. 

Substanţa chimică activa ce sta la baza insecticidului va trebui sa aibă un spectru larg de 

acţiune asupra intregii game de insecte specificate anterior. 

Aplicarea se va face prin pulverizare in incaperi si spatii inchise, pe pereţi, in colturi, pe 

plafoane si pe pardoseli utilizandu-se pompe manuale sau pulverizatoare de mare presiune. 

În incaperile in care se afla aparatura tehnica lucrările de dezinsectie se vor realiza fara a fi 

afectate echipamentele. Utilizarea insecticidului nu trebuie sa aiba efecte negative asupra florilor 

decorative, pereţilor sau mobilierului. De asemenea lucrările se vor executa in lipsa personalului 

lucrator, dar in prezenta unui reprezentant al beneficiarului care va urmări respectarea intocmai a 

dozelor, concentraţiilor, precum si utilizarea lor in spatiile si incaperile stabilite.Substanţele utilizate 

pentru acţiunile de dezinsectie vor face parte din grupele III si IV de toxicitate, cuprinse in lista 

produselor avizate pentru profilaxia sanitar umana elaborata de Ministerul Sanatatii. 

Dilutia de concentrat pentru alcătuirea soluţiei de stropit se va face având in vedere 

recomandările producătorilor pentru infestare puternica. 

Norma de aplicare a soluţiei de lucru este de 100 ml/m2 pentru suprafeţe poroase si 50 ml/m2 

pentru suprafeţe neporoase. 

Pentru insecticidul ce va fi utilizat, prestatorul serviciului va trebui sa prezinte : 

Declaraţia de conformitate a produsului; 

Fisa tehnica de securitate; 

Valoarea ofertei va fi stabilita in lei/m2, pentru tipul de infestare puternica. 

 

B.DERATIZARE - 1 trecere 

 

          Va urmări eliminarea (omorârea) prin otrăvire a rozătoarelor (şoarecilor si/sau şobolanilor). 

Substanţele raticide folosite vor fi din grupa III si IV de toxicitate, avizate de Ministerul Sanatatii 

pentru profilaxia sanitar umana. 

se va avea in vedere un grad de infestare puternica cu şoareci si şobolani; 

se vor utiliza 2 doze : una individuală ratacid cerealier - 3gr/m2 si una de masa - pulbere ratacida 1 

gr/m2. 



 

Pentru substanţele ce vor fi utilizate, prestatorul serviciului va trebui sa prezinte: 

Declaraţia de conformitate a produsului; 

Fisa tehnica de securitate; 

Valoarea ofertei va fi stabilita in lei/m2; 

 

Perioada de garanţie a serviciilor :180 zile. 
În perioada de garanţie, dupa repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate cheltuielile 

suplimentare pentru servicii necorespunzatoare. 

 

 

CAPITOLUL IV 

 

VERIFICAREA SI URMĂRIREA SERVICIILOR 

 

4.1 Școala Gimn Traian va desemna o persoana care va verifica si urmări toate serviciile 

prestatorului si care va avea ca obiectiv următoarele: 

-verificarea serviciilor, urmărirea calităţii execuţiei serviciilor, utilizarea dozelor si a 

concentraţiilor recomandate de producător, cantitatea de substanţa folosita, efectele ulterioare ale 

serviciilor etc. pentru care se va incheia un proces verbal de recepţie a serviciilor, detaliat pe fiecare 

locatie. 

 

CAPITOLUL V 

 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

 

5.1 Cantitatea si calitatea serviciilor prestate se verifica in timpul execuţiei serviciului si 

finalizarea acestuia prin apreciere conform celor specificate la cap. IV. 

 

CAPITOLUL VI 

 

MASURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SI PROTECŢIA 

MEDIULUI 

 

6.1.Obligaţiile prestatorului 

sa respecte Ordinul Ministrului Sanatatii nr.536/1997 actualizat cu modificările si 

completările actuale; 

sa folosească numai personal instruit si autorizat pentru executarea lucrărilor de D.D.D. 

(dezinsectie, deratizare); 

sa folosească substanţele toxice inscrise in lista substanţelor aprobate pentru teritoriul 

României si in Fişierul produselor pesticide utilizate in sectorul sanitar uman; 

sa nu execute lucrările de D.D.D (dezinsectie, deratizare) decât dupa ce a luat masurile 

necesare evitării producerii accidentelor prin intoxicare sau incendii, pe timpul lucrărilor de D.D.D 

(dezinsectie, deratizare); 

sa respecte instrucţiunile legale de transport, manipulare, depozitare si folosire a substanţelor 

toxice utilizate; 

şeful echipei D.D.D (dezinsectie, deratizare) va prelucra prezentele masuri cu personalul 

operativ si cu delegatul beneficiarului si il va sprijini pe acesta in timpul instruirii personalului 

unităţii beneficiare ; 

sa instruiască personalul sau operativ cu instrucţiuni de lucru specifice locului de munca si 

activităţii pe care o desfăşoară precum si cu prevenirea situaţiilor de urgenta; 

sa aplice in mod obligatoriu avertizoare la suprafeţele si la spatiile ce au fost supuse 

tratamentelor cu substanţe toxice ; 

şeful echipei D.D.D (dezinsectie, deratizare) va dispune inceperea tratamentelor de D.D.D. 

numai dupa ce s-a asigurat ca au fost luate toate masurile de securitate a muncii, de asigurare a 



 

sanatatii personalului prestatorului si a subunităţii achizitorului beneficiare a serviciilor, de securitate 

a animalelor si prevenire si intervenţie pentru situaţii de urgentă; 

sa respecte intocmai tehnologia de lucru impusa de producătorul de substanţe sau produse 

pentru D.D.D (dezinsectie, deratizare) si de normele si instrucţiunile in vigoare. 

 

6.2.Obligaţiile achizitorului 

 sa numească un delegat oficial care va reprezenta conducerea institutiei  beneficiare si care 

va insoti echipa D.D.D (dezinsectie, deratizare) pe tot timpul cat aceasta executa serviciile de 

combatere cu mijloace chimice; 

 delegatul in cauza va avertiza angajații (acolo unde este cazul) de acţiunile de D.D.D 

(dezinsectie, deratizare) ce urmează a se intreprinde; 

 delegatul va supraveghea asupra modului de prestare a serviciilor, va supraveghea zonele 

tratate cu substanţe chimice pe toata durata de expunere a toxinelor; 

 achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului un spaţiu corespunzator pentru pregătirea si 

păstrarea raticidelor, pentru pregătirea soluţiilor insecticide de lucru şi păstrarea mijloacelor de 

intervenţie pentru D.D.D (dezinsectie, deratizare). Acest spaţiu va fi o incăpere  cu podeaua din 

ciment sau asfalt, cu aerisire asigurata, cu posibilităţi de inchidere şi încuiere. 

 dozele toxice folosite la D.D.D (dezinsectie, deratizare) nu vor fi atinse de personalul 

beneficiarului, pe toata durata de expunere, iar sustragerea lor de către acesta in scop personal este 

interzisa; 

 sustragerea materialului toxic de către beneficiar se face pe riscul si totala răspundere 

materiala si penala a acestuia; 

 personalul care lucrează in zonele unde s-au aplicat dozele toxice va fi instruit de catre 

prestator pentru a se evita producerea de intoxicaţii la oameni si animale; 

 achizitorul va asigura pregătirea spatiilor: curăţirea lor inainte de D.D.D (dezinsectie, 

deratizare), evacuarea oamenilor, a plantelor ornamentale si de apartament, produselor alimentare 

necontainerizate etc; 

 achizitorul va tine spaţiul tratat pe o perioada de expunere in conformitate cu recomandările 

producătorului, in vedera eficacităţii tratamentului dupa care asigura aerisirea corespunzătoare. 

 

CAPITOLUL VII 

 

REMEDIERI, RĂSPUNDERI 

 

7.1.In cazul in care Școala Gimn Traian Tarnaveni, beneficiara a serviciilor, constata ca 

serviciile nu sunt de calitate, se vor lua următoarele masuri: 

 impunerea in sarcina unităţii de prestări servicii a pagubelor produse unităţii beneficiare a 

serviciului, in toate cazurile in care unitatea prestatoare a serviciului nu a respectat prevederile 

stabilite in contract; 

 remedierea tuturor deficientelor constatate referitoare la lipsa sau nefunctionarea dotărilor 

pe care unitatea prestatoare o are, la lipsa eficacităţii tratamentelor aplicate sau soluţiilor si/sau 

produselor utilizate in operaţiunea de distrugere, neutralizare, combatere pentru care s-a angajat. 

Constatarea deficientelor se realizează de către unitatea beneficiara a serviciilor, ocazie cu care se 

incheie o nota de constatare care va fi semnata de persoane nominalizate prin dispoziţie din partea 

beneficiarului si reprezentantul prestatorului; 

 nota de constatare va fi inaintata unităţii prestatoare de servicii care executa lucrarea, pentru 

luarea masurilor legale ce se impun si remedierea in termenele convenite a deficientelor constatate. 

Remedierea deficientelor constatate se va realiza pe cheltuiala unităţii prestatoare. 

7.2 Prestatorul va suporta toate consecinţele prevăzute de lege in cazul in care acesta nu 

onorează contractul incheiat. 

7.3 În perioada de garanţie, dupa repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate 

cheltuielile suplimentare pentru servicii necorespunzatoare. 

 



 

CAPITOLUL VIII 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

8.1. Prestatorul va respecta regulamentul de funcţionare interna al beneficiarului. 

8.2. Prestatorul va folosi personal propriu autorizat pe toata durata derulării contractului. 

8.3. Prestatorul va suporta pagubele rezultate din eventualele sustrageri si deteriorări de 

bunuri din sedii, din vina exclusiva a personalului folosit in timpul desfăşurării serviciilor de D.D.D 

(dezinsectie, deratizare). 

8.4. Prestatorul va fi autorizat pentru prestarea serviciilor D.D.D (dezinsectie, deratizare) din 

grupele de toxicitate III si IV eliberate de organele abilitate pentru tratamente cu produse de uz fito -

sanitar pentru profilaxie sanitar - umana, avizate de Ministerul Sanatătii. Firma prestatoare va 

prezenta Autorizatia sanitar-veterinara – Unitate specializata care asigura servicii DDD conform 

prevederilor OUG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta 

alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.215/2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare, si al normelor si masurilor sanitare veterinare in vigoare; 

8.5. Se va atasa la oferta lista produselor care vor fi folosite pentru dezinsectie, deratizare. Se 

vor prezenta in copie : 

- Fise tehnice ale produselor , din care sa rezulte inclusiv consumul specific pentru o infestare 

medie cu rozatoare , respectiv insecte; 

- Declarație de conformitate a produsului 

8.6. Va prezenta Certificat ISO 9001-2008 pentru domeniul de activitate „ACTIVITATI DE 

DEZINSECTIE SI DERATIZARE” sau echivalente; 

8.7. Prestatorul va suporta toate consecinţele prevăzute de lege, în cazul în care acesta nu 

onorează contractul încheiat. 

8.8. Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta. Ofertele 

vor fi transmise în plic sigilat la sediul Școlii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, str. Republicii nr.92, 

jud. Mureș, sau prin poșta electronică la adresa gimnaziultraian@yahoo.com. Data și ora limită 

pentru depunerea ofertelor: 4.09.2017, ora 12.00. Deschiderea plicurilor se va face în data de 

4.09.2017, ora 12.15. 

 

 

Intocmit, 

Stroia Merinuța





 

ANEXA  NR. 1 

 

S I T U A T I A 

SUPRAFEŢELOR  CE  TREBUIE   DERATIZATE SI  DEZINSECTATE  LA    obiectivele din administrarea 

 Școlii Gimnaziale TRAIAN Tarnaveni și structura Șc. Primară DECEBAL Bobohalma, jud. Mureș 

 

Nr. 

crt. 
Localitate 

Denumire spatiu 

destinat 

relocarii 

Adresa Suprafata utila mp  
Regim de 

inaltime 

Valoare 

serviciu 

1 Tarnaveni Șc. Gimn. Traian Str. Republicii, nr. 92 5500 mp - deratizare P+1E 275 lei 

Tarnaveni Șc. Gimn. Traian Str. Republicii, nr. 92 14236,72 mp - dezinsecție P+1E 854 lei 

2 Bobohalma    Șc. Prim. Decebal Str. Școlii nr.117 5000 mp – deratizare P+1E 250 lei 

Bobohalma    Șc. Prim. Decebal Str. Școlii nr.117 3664 mp – dezinsecție P+1E 220 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


