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Anexa la H.C.L. Copsa Mica nr.3/2020 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului public de deratizare, dezinsecţie, şi dezinfecţie în 

orasul Copsa Mica 

 

 

CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE 

 

SECŢIUNEA 1 –  Domeniul de aplicare 

ART. 1 

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor 

economici de pe teritoriul orasului Copsa Mica 

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar, modalitatile si conditiile ce trebuiesc 

indeplinite privind desfăşurarea serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în orasul 

Copsa Mica, condiţiile tehnice si raporturile dintre operator şi utilizator. 

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, 

exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de  deratizare, 

dezinsecţie, dezinfecţie, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. 

(4) Operatorii serviciului de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie de pe teritoriul orasului Copsa 

Mica se vor conforma prevederilor prezentului regulament. 

 

ART. 2 

Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie trebuie să 

se realizeze pe baza următoarelor principii: 

a) protecţia sănătăţii populaţiei; 

b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

c) conservarea si protecţia mediului înconjurător; 

d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

f) securitatea serviciului; 

g) dezvoltarea durabilă. 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a – Accesul la serviciul public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 

 

ART. 3 

(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice de pe teritoriul orasului Copsa Mica au garantat 

dreptul de a beneficia de acest serviciu. 

      Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind 

      serviciul public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.. 

(2) Operatorul serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare este obligat ca prin 

modul de prestare al serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice utilizând numai mijloace 

şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi 

al protecţiei mediului. 

(3) Operatorul serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare este obligat să asigure 

continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice 

locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 

 

SECŢIUNEA a 3-a – Documentaţia tehnică 
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ART. 4 

Operatorul serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare va avea şi va actualiza 

următoarele documente: 

a) situaţia terenurilor din aria de deservire; 

b) documentaţia tehnică a echipamentelor; 

c) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament; 

d) norme generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament sau fiecărei 

activităţi; 

e) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a 

obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; 

f) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 

g) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 

h) registre de control, de sesizări şi reclamaţii; 

 

 

SECŢIUNEA a 4-a – Îndatoririle personalului operativ 

 

 

ART. 5 

În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea echipamentelor în 

conformitate cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi dispoziţiile personalului ierarhic 

superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă. 

 

CAPITOLUL II.  ASIGUREAREA SERVICIULUI DERATIZARE, DEZINSECŢIE, 

DEZINFECŢIE ŞI CONDIŢII DE FUNCŢIONARE 

 

ART. 6 

(1) Cetăţenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de 

proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de rozătoare şi 

insecte purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria 

proprie sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu. 

(2) Finanţarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie pe domeniul public se asigură 

de către Primăria orasului Copsa Mica, iar de la persoanele fizice şi juridice contravaloarea 

serviciilor prestate se va încasa pe baza contractelor încheiate între părţi. 

(3) Activitatea de dezinsecţie se efectuează în: 

a) clădiri ale instituţiilor publice; 

b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case; 

c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare; 

d) parcuri, spaţii verzi, cimitire; 

e) piata agroalimentara; 

f) zone demolate şi neconstruite; 

g) subsoluri uscate, umede sau inundate. 

(4) Activitatea de dezinfecţie se efectuează în: 

a) staţiile de transfer al deşeurilor; 

b) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; 

c) mijloacele de transport în comun; 

d) unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice 

locale; 

e) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a 

animalelor. 

(5) Deratizarea se efectueză în toate locurile în care: 

a) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie; 

b) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun; 
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c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. 

 

ART. 7 

Deratizarea se execută: 

a) pentru operatorii economici, odată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru 

stingerea unui focar; 

b) pentru populaţie şi instituţii publice, ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui 

focar. 

 

ART. 8 

Din punct de vedere al frecvenţei dezinsecţia se execută: 

a) trimestrial, în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în 

căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termică; 

în cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva  larvelor 

cât şi a adulţilor; 

b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unităţile de producţie 

şi/sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse; 

c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii; 

d) numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă; în spaţiile ocupate de 

copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele în care se găsesc animale de 

companie sau de pază, dezinsecţia se execută utilizând numai produse din grupa a III-a şi a 

IV-a de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge 

cald; în cazul constatării apariţiei unui focar, dezinsecţia se efectuează obligatoriu, fără a fi 

necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă ; 

e) tratamentele în spaţiile verzi de pe raza orasului Copsa Mica se vor efectua semestrial, pe 

perioada timpului cald. 

 

ART. 9 

Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor. 

 

ART. 10 

(1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de destinaţie, curţi 

şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, instituţiile 

publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să 

efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute în condiţiile prevăzute în 

prezentul regulament. 

(2) Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute se realizează numai de un operator 

licenţiat de A.N.R.S.C. şi numai dacă i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau 

delegată în condiţiile legii. 

(3) Persoanele fizice sau juridice, beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau 

dezinfecţie, au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se 

realizeze operaţia şi să menţină salubre spaţiile pe care le deţin, luând măsuri de evacuare a 

tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, 

de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de 

materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă 

inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute. 

 

ART. 11 

Operatorul care prestează activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare are următoarele 

atribuţii: 
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a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza 

unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă utilizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de 

începerea lucrărilor respective, care va conţine: 

1. tipul lucrării ce se va efectua;  

2. data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea;  

3. locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară activitatea;  

4. gradul de toxicitate a substanţelor utilizate;  

5. efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; 

6. măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, 

animale şi păsări; 

b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operaţii pe proprietatea 

privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se 

legitimeze şi să anunţe scopul activităţii pe care o va efectua; 

c) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea 

efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privinţa substanţelor 

utilizate, a cantităţii acestora şi a tehnologiei aplicate.  

 

ART. 12 

În cazul refuzului de a permite efectuarea operaţiilor pe proprietatea utilizatorului, 

operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor 

legale. 

 

ART. 13 

(1) În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, 

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

comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt 

de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. 

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi 

vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanţe 

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

conform prevederilor art.11 lit.a), sau tratamentul este ineficient.  

 

CAPITOLUL III.  DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

 

SECŢIUNEA 1 – Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de dezinsectie, dezinfectie 

si deratizare 

 

ART. 14 

Operatorul serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare are următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciului prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de 

Consiliul Local al orasului Copsa Mica, determinat în conformitate cu normele 

metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din 

economie; 

c) să propună modificarea tarifului aprobat, în situaţiile de schimbare semnificativă a 

echilibrului contractual; 

d) să aibă exclusivitatea prestării serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 

pentru toţi utilizatorii de pe raza orasului Copsa Mica; 

e) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un 

preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la 

primirea facturii; 

. 
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ART. 15 

Operatorul serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare are următoarele obligaţii: 

a) să stabilească tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 

b) să asigure prestarea serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare conform 

prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor 

şi normativelor tehnice în vigoare; 

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din 

culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul 

zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului; 

e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile 

solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează 

serviciul public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, în condiţiile legii; 

f) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor 

specifice serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, prevăzute în legislaţia 

în vigoare; 

g) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului public de 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare; 

h) să presteze serviciul public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la toţi utilizatorii din 

raza orasului Copsa Mica; 

i) să ţină la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu contracte de prestări servicii în vederea 

decontării prestaţiei, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul local al orasului Copsa Mica; 

j) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie conform programelor aprobate de Consiliul local al orasului Copsa Mica; 

k) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile sau reglementarile proprii de 

facturare , la tarife legal aprobate; 

l) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile 

de rezolvare ce se impun. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în 

maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora. 

 

SECŢIUNEA a 2-a – Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

 

ART. 16 

(1) Au calitatea de utilizator al serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 

beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi portivit Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice. 

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul public de dezinsectie, dezinfectie si 

deratizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor 

utilizatorilor. 

 

ART. 17 

Utilizatorii au următoarele drepturi: 

a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul public de dezinsectie, dezinfectie si 

deratizare în condiţiile contractului/contractului-cadru de prestare; 

b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau 

compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor 

contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, 

parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 

c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celor competente orice deficienţe 

constatate în sfera serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare şi să facă 

propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii 

serviciului; 
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d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea 

intereselor proprii; 

e) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, 

autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în 

vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; 

f) să li se presteze serviciul public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare în condiţiile 

prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare la nivelurile stabilite în 

contract; 

g) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 

h) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau 

autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor 

condiţii contractuale; 

 

ART. 18 

Utilizatorii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a 

serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare; 

b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile 

contractului de prestare a serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si deratizare; 

c) să asigure accesul operatorilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la punctele de lucru; 

d) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de Primăria orasului Copsa 

Mica şi Autoritatea pentru Sănătate Publică; 

e) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări 

prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-

edilitare; 

f) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; 

g) să încheie contracte pentru prestarea serviciului public de dezinsectie, dezinfectie si 

deratizare numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în orasul 

Copsa Mica; 

h) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face deratizarea şi dezinsecţia; 

i) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi 

domeniul public (până la limita de proprietate); 

  

CAPITOLUL IV.  DETERMINAREA CANTITĂŢILOR ŞI VOLUMULUI DE LUCRĂRI 

PRESTATE 

 

ART. 19 

(1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorul are obligaţia de a menţiona în 

contract tipul operaţiei şi suprafaţa pe care urmează a fi executată; 

(2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate 

gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa 

cu acelaşi număr poştal . 

 

ART. 20 

Pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie măsurarea cantităţilor se face în funcţie 

de doza şi de reţeta utilizate pe unitatea de suprafaţă sau de volum. 

 

ART. 21 

Modalităţile de determinare a cantităţilor, cât şi modul de facturare vor face parte din procedura 

proprie de facturare, întocmită de operator şi aprobată de A.N.R.S.C. 
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CAPITOLUL V.  DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 

ART. 22 

(1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula normativele şi tarifele legale, 

valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative 

care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. 

(2) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori: 

a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora; 

b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora; 

c) operatori economici; 

d) instituţii publice; 

 

ART. 23 

(1) Autoritatea Naţională de Regelemntare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va 

controla aplicarea prevederilor prezentului regulament. 

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură 

tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.  

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta Contrasemneaza 

 

 Taifas Tudor Secretar general 

 

     Serban Dorin 

 

 

 

 

 Intocmit 
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 Pop Dorin Coriolan 


