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REGULAMENT
de organizare $i func{ionare a serviciului public de deratizare, dezinsecfie, qi
dezinfecfie in oragul Bolintin-Vale

CAPITOLUL

I. DISPOZITII GENERALE

SECTIUNEA I - Domeniul de aplicare
ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciului public de deratizarc,
dezinsecJie qi dezinfecfie pentru satisfacerea nevoilor populaJiei, ale instituliilor
publice Ei ale operatorilor economici de pe teritoriul oragului Bolintin-Vale.
(2) Prezentul regulament stabileqte cadrul juridic unitar privind desfEgurarea serviciului
de derattzare, dezinsecfie qi dezinfec(ie in oraqul Bolintin-Vale, definind modalitdtile
9i condiliile ce trebuic indeplinite pentru asigurarea serviciului de derutizare,
dezinseclie gi dezinfecfie, indicatorii de performan[6, condiliile tehnice, raporturile
dintre operator qi utilizator.
(3) Operatorii serviciului de deratizare, dezinsecfie, dezinfecfie, indiferent de forma de
proprietate gi de modul in care este organ tzatd gestrunea serviciului de d,eratrzare,
dezinsec[ie, dezinl'ec[ie pe teritoriul oraqului Bolintin-Vale, se vor conforma
prevederilor prezentului regulament,

ART.2
Modul de organizare gi funcfionare a serviciului de deratizare, dezinseclie gi dezinfecfie
trebuie sd se realizeze pe baza vrmdtoarelor principii:
a) protectia sanat6[ii popula(ieil

b) responsabilitatea fa[a de ceta(eni;

c)
d)
e)

0

g)
ART.

conservarea si protec{ia mediului inconjurdtor;
asigurarea calitdlii qi continuitdtii serviciului;
tarifarea echitabilS, corelatd cu calitatea qi cantitatea serviciului prestat;
securitatea serviciului;
dezvoltarea durabila.
3

Termenii qi nofiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dupd cum urmeazd:
3.1, autoritate competentb de reglementare Autoritatea Na{ionald de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitdti Publice, denumitd in continuare
A.N,R.S,C.:
3,2. deratizare actlttatea de stdrpire a goarecilor qi gobolanilor prin otrdvire cu
substan[e chimice sau prin culturi microbiene;

-

-
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J.J.

-

3.4
3.5.

3,6,
3.7

degeuri de origine animalS - subproduse de origine animal6, ce nu sunt destinate
consumului uman, cadavre intregi sau porliuni de cadavre provenite de la animale;
dezinfec(ie
activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substan(e
specifice, in scopul elimindrii surselor de contaminare;
dezinseclie - activitatea de combatere a insectelor in stadiul de larvd sau adult, cu
substanle chimice specifi ce;
licen[d actul tehnic Ai juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaqte
cahtatea de operator al serviciului, precum gi capacitatea gi dreptul de a presta una
sau mai multe activitdli ale acestuia;
refetd - ansamblu de specifica(ii - sortimente, cantitdli, concentra{iile soluliilor
care descriu materialele utilizate pentru o anumitd opera{iune
deratrzare,
dezinfec{ie sau dezinseclie - $i un anumit tip de obiectiv;
serviciul public de derutizare, dezinsec{ie gi dezinfeclie denumit in continuare
Serviciul public DDD;
utilizator
persoand fizicd sau juridicd ce benefi,ciazd, direct ori indirect,
individual sau colectiv, de serviciile DDD, in condiliile legii.

.

-

-

-

3.8,
3,9,

-

-

ART. 4
Serviciul public DDD este alcdtuit dintr-un ansamblu tehnologic Ai funcfional, care
cuprinde construclii gi echipamente specitice destinate prestdrii serviciului.
SECTIUNEA a 2-a

-

Accesul la serviciul public DDD

ART.6
(1) Tofi utilizatorii, persoane fizice

sau juridice de pe teritoriul oraqului Bolintin-Vale au
garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fbrd discriminare, la informafiile publice privind
serviciul public DDD, la indicatorii de performan{d ai serviciului, la structuratarifard,
gi la clauzele contractuale,

(3) Operatorul serviciului public DDD este obligat ca prin modul de prestare a
serviciului sd asigure protec(ia sdnatdfii publice utilizAnd numai mijloace qi utilaje
corespunzdtoare cerinfelor autoritalilor competente din domeniul sandtatii publice gi
al protec{iei mediului.

(4) Operatorul serviciului public DDD este obligat sd asigure continurtatea serviciului
conform programului aprobat de autoritSlile administrafiei publice locale, cu
excepfia cazurilor de fo(6 majord.
SECTIUNEA a 3-a - Documenta{ia tehnici
ART. 7
(1) Prezentul regulament stabilegte documenta(ia tehnicd pentru operatorul serviciului
public DDD.
(2) Regulamentul stabilegte documentele necesare desftgurdrii activitdlii, modul de
intocmire, actualizare qi pdstrare a acestor documente.
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(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pdstrare
gi reactualizare a evidenlei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice
echipamentelor DDD.

ART.

8

Operatorul serviciului public DDD ya avea gi va actuahza urmdtoarele documente:
a) situalia terenurilor din aria de deservire;
b) documentafia tehnicd a echipamentelor;
c) instrucliunile producdtorilor/fumizorilor de echipament;
d) norme generale gi specifice de proteclie a muncii aferente fiecarui echipament sau
fiecdrei activitdli;
e) regulamentul de organrzare gi funclionare gi atribufiile de serviciu pentru intreg
personalul;
documentele referitoare la instruirea, examinarea qi autori zareapersonalului;
g) registre de control, de sesizdri gi reclamalii;

0

SECTIUNEA a 4-a - indatoririle personalului operativ
ART. 9
(1) Personalul de deservire operativd se compune din tofi salaria[ir care deservesc
echipamentele specifi ce.
(2) Subordonarea pe linie operativd

gi tehnico-administrativd precum gi obligafiile,

drepturile gi responsabilitalile personalului de deservire operativd se trec in figa
postului qi in procedura opera(ionala.

ART. IO
in timpul prestdrii serviciului personalul trebuie sd asigure funclionarea echipamentelor
in conformitate cu instruc{iunile/procedurile tehnice interne qi dispozi{iile personalului
ierarhic superior pe linie operativd sau tehnico-administrativd.

CAPITOLUL II.

ASIGUREAREA SERVICIULUI DERATIZARE,
DEZINSECTIE, DEZINFECTTE $I CONDITII DE FUNCTIONARE
ART. 11
(l) Cetatenii cu gospoddrii individuale, operatorii economici, instituliile publice gi
asocia{iile de proprietartllocatari au obligafia de a asigura combaterea gi stingerea
focarelor de rozdtoare gi insecte purtdtoare de maladii transmisibile qi/sau
generatoare de disconfort din gospoddnaproprie sau din spaliile pe care le deJin cu
orice titlu,
(2) FinanJarea activitalilor de deratizare, dezinsecJie, dezinfecJie pe domeniul public se
asigurd de cdtre Primdria oraEului Bolintin-V ale, iar de la persoanele fizice gijuridice
contravaloarea serviciilor prestate se va incasa in conformitate cu tarifele licitate, pe
baza contractelor incheiate intre parfi.
(3) Activitatea de dezinsec(ie se efectueazdin:
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a) cladiri ale institu{iilor publice;
b) p6rti comune ale cladirilor tip condominii,

case;

c)

cdminele aferente retelelor de alimentare cu apd, canalizare;
d) parcuri, spafii verzi;
e) pie1e, t6rguri;
zone demolate qi neconstruite;
g) subsoluri uscate, umede sau inundate,
(4) Activitatea de dezinfecfie se efectueazd,in:
a) spafiile special amenajate pentru colectarea degeurilor menajere;
b) unitdli de inv[famdnt gi sanitare aflate in subordinea autoritdlilor administraliei
publice locale;
c) locurile in care existd focare declarate care pun in pericol sdndtatea oamenilor qi a
animalelor.
(5) Deratizarea se efectuezd,intoate locurile in care:
a) este prevdzutd operaJiune a de dezinseclie;
b) existd focare declarate care pun in pericol s6n6tatea oamenilor gi a animalelor.

0

ART.

12

D er atizar ea se executS:

a) pentru operatorii economici, odatd pe semestru gi ori de c6te ori

este nevoie pentru

stingerea unui focar;

b) pentru populafie qi institu{ii publice, ori de cdte ori este nevoie, pentru stingerea
unui focar.

ART.

13

Din punct de vedere al frecvenlei dezinsecfia se executd:
a) trimestrial, in spafiile cu altd destinafie decdt cea de locuinfd, in subsolurile
tehnice gi in cdminele relelelor de alimentare cu apd, de canalizare qi de alimentare
cu energie termicd; in cazul tratamentelor impotriva ldnlarilor este obligatorie
ac(iunea atdt impotriva larvelor cdt gi a adullilor;
b) lunar sau ori de cdte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar in unitdlile de
producfie gi/sau de comerf agroalimentar gi in depozitele cu astfel de produse;
c) ori de cdte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infeclie in institufii;
d) numai la solicitarea proprietarului spa(iului cu destina[ie de locuin!6; in spaliile
ocupate de copii, bAtrani, persoane cu afectiuni cronice, precum gi in cele in care
se gdsesc animale de companie sau de pazd, dezinsec{ia se executd utilizdnd
numai produse din grupa a III-a gi a IV-a de toxicitate, care nu sunt iritante sau
ddundtoare pegtilor sau anuimalelor cu s6nge cald; in cazul constatdrii apariliei
unui focar, dezinsecfia se efectueazd obligatoriu, fard a fi necesard solicitarea
proprietarului spa(iului cu destinalie de locuin{d ;
e) tratamentele in spafiile verzi de pe raza ora1ului Bolintin-Vale, se vor efectua
semestrial, utiliz6nd aparalura de tratare, de la sol, cu cea![ rece sau caldd.
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ART. 14
Toate produsele folosite pentru efectuarea operafiunilor de deratrzare. dezinsecfie
dezinfeclie vor fi avrzate obligatoriu de Autoritatea Nafionala Sanitar - Veterinara
pentru Siguranfa Alimentelor.

ART.

qi
gi

15

(1) Persoanele fizice sau juridice detindtoare de spa{ii construite, indiferent de destinafie,
curfi gi/sau terenuri virane sau amenajate, unitdlile de administrare a domeniului
public, instituliile publice, precum gi unitdlile care au in exploatare relele tehnicoedilitare sunt obligate sd efectueze deratrzarea, dezinsecfia gi dezinfeclia spafiilor
definute in condiliile prevdzute in prezentul regulament.
(2) Deratizarea, dezinsecfia gi dezinfecJia spaliilor definute se realize azd numai de un
operator licenfiat de A,N.R.S.C, qi numai dacd i-a fost atribuitd activitatea in
gestiune directd sau delegatd in condiliile legii,
(3) Persoanele fizice sau juridice, beneficiare ale operaJiilor de deratizare, dezinsec(ie
qi/sau dezinfecfie, au obliga{ia sd permitd accesul operatorului in locurile unde
urmeazd, sd se realizeze operalia gi sa menlind salubre spafiile pe care le defin, ludnd
mdsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spdlare a incdperilor in care se
efectueazd, colectarea deqeurilor, de eliminare a apei stagnate, de cur6(are a
subsolurilor, de punere in ordine a depozitelor de materiale qi de remediere a
defec{iunilor tehnice la instala}iile sanitare care provoacd inundarea sau stagnarea
apei in subsoluri Ei/sau pe terenurile definute,

ART.

16

operatorul care presteazd activitatea DDD are urmdtoarele atribu(ii:
a) inainte de inceperea lucrdrilor in teren va anunfa tipul lucrdrilor ce se vor efectua,
pe baza unui preavrz de execufie, adus la cunoqtinld utilizatorului cu cel pu[in 5
zile inainte de inceperea lucrdrilor respective, care va con{ine:
1. tipul lucrdrii ce se va efectua;
2. data gi intervalul orar in care se efectueazdlucrarea;
3. locul/locurile din cadrul proprietdfii utilizatorului in care este necesard
activitatea;
4. gradul de toxicitate a substanfelor utilizate;
5. efectele substanfelor asupra peqtilor, albinelor qi animalelor cu s6nge cald;
6. mdsurile de protec(ie ce trebuie luate in special cu referire la copii, bdtrdni,
bolnavi, animale Ei pasdri;
b) in cazul in care operatorul trebuie sd efectueze una sau mai multe operalii pe
proprietatea privatd autihzatorului, la inceperea lucrdrilor reprezentantul acestuia
este obligat sd se legitimeze qi sd anun{e scopul activitatii pe care o va efectua;
c) la terminarea lucrdrilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicitd
confirmarea efectu[rii fizice a lucrdrii, operatorul fiind singurul responsabil in
privinfa substanfelor utilizate, a cantitdyii acestora gi a tehnologiei aplicate.
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ART. 17

in

cazul refuzului de a permite efectuarea operatiilor pe proprietatea utilizatorului,
operatorul are obligafia sd anunfe autoritatea administrafiei publice locale pentru luarea
mdsurilor legale.

ART.

18

(l) ln cazul in care, in urma unui tratament efectuat, se aduce o daund imediatd,

vizibild,
proprietSlii beneficiarului, acest fapt va fi menfionat in documentul de lucru qi va fi
comunicat in mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate
aspectele ce sunt de natur6 sd afecleze viala gi sdndtatea oamenilor qi viefuitoarelor,
(2) Operatorul nu este exonerat de rdspunderea privind prejudiciil e cauzate sdn[t6{ii
oamenilor qi vieluitoarelor, altele decdt cele pentru care se aplicd tratamentul, dac6
vtihzeazd" substanfe periculoase pentru acegtia, dacd nu s-au luat mdsurile necesare
informdrii populafiei, conform prevederilor art,l6 lit.a), sau tratamentul este
ineficient.

CAPITOLUL

III.

SECTIUNEA I

DREPTURI $I OBLIGATII

- Drepturile 9i obtigaliile operatorului

ART. 19
(1) Operatorul serviciului DDD

va

serviciului DDD

acliona pentru implicarea utilizatorilor

qi

transformareatreptatd a acestora in,,operatori activi de mediu", cel pulin la nivelul
habitatului propriu.
(2) Autoritdlile administraliei publice locale se vor implica in acliuni de popularizare qi
instruire a populafiei privind impactul rozdtoarelor gi insectelor purtdtoare de maladii
transmisibile gi/sau generatoare de disconfort, asupra mediului qi condiliilor de via\d,
inclusiv in toate unitalile de inva{amdnt pe care le gestionezd.

ART. 20
Operatorul serviciului public DDD are urmdtoarele drepturi:
a) sd incaseze contravaloarea seryiciului prestat/contractat, corespunzdtor tarifului
licitat, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate gi aprobate
de A,N.R,S.C,;
b) sd solicite ajustarea tarifului in raport cu evolulia generalS a prelurilor gi tarifelor
din economie;
c) sd propund modificarea tarifului aprobat, in situafiile de schimbare semnificatiyd a
echilibrului contractual ;
d) sd aib6 exclusivitatea prestdrii serviciului public DDD pentru tofi utilizatorii de pe
taza oraqului Bolintin-Vale, conform
prin care a fost aprobatd
gestiunea delegatd a serviciului public DDD;
e) sd aplice la facturare tarifele licitate;
fl sd suspende sau sd limiteze prestarea serviciului, fbrd plata vreunei penalizdri, cu
un preaviz de 5 zile lucr6toare, dacd sumele datorate nu au fost achitate dupd 45
de zile de la primirea facturii;

llCt,
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g)

sa solicite recuperarea debitelor in instanfd.

ART.21
Operatorul serviciului public DDD are urmdtoarele obligalii:
a) sd stabileascd tarife juste in concordanfd cu cheltuielile efectuate;
b) sd asigure prestarea serviciului public DDD conform prevederilor contractuale gi
cu respectarea prezentului regulament, prescripliilor, normelor gi normativelor
tehnice in vigoare;

c) sd pldteascd despdgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile
provocate din culpd, inclusiv pentru restricJiile impuse de[inatorilor de terenuri
aflate in perimetrul zonelor de protectrie instituite, conform prevederilor legale;
d) sd pldteascd despdgubiri pentru intreruperea nejustifi catd aprestdrii serviciului;
e) sd fumizeze autoritatii administraliei publice locale, respectiv A.N.R.S.C.,
informaliile solicitate gi sa asigure accesul la documentele gi documentaliile pe
baza cdrora presteazd serviciul public DDD, in condiliile legii;
0 sa defina toate avrzele, acordurile, autoriza(iile qi licenfele necesare prestdrii
activitatilor specifice serviciului public DDD, previzute in legislalia in vigoare;
8) sA respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului public
DDD;
h) sa presteze serviciul public DDD la toli utilizatorii din raza oraqului BolintinVale;
i) sd fina la zi evidenfa tuturor utilizatorilor cu contracte de prestdri servicii in
vederea decontdrii presta[iei, pe bazatarifelor licitate;
j) sd aplice metode performante de management, care sd conducd la reducerea
costurilor specifice de operare;
k) sa iqi extindd anual aria de activitate pentru serviciul public DDD, pentru a deservi
intreaga comunitate a orasului Bolintin-Vale;
l) sd asigure desfbqurarea corespunzdtoare a programelor de deratizare. dezinseclie gi
dezinf.eclie conform programelor aprobate de Consiliul local al OraEului BolintinVale;
m) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile sau reglementarile
proprii de facturare , la tarife legal aprobate;
n) sd inregistreze toate reclama{iile gi sesizdrile utilizatorilor intr-un registru gi sa ia
rndsurile de rezolvare ce se impun. in registru se vor consemna nrrnrl., prenumele
persoanei care a reclamat gi a celei care a primit reclamaJia, adresa reclamantului,
data gi ora reclamafiei, data gi ora rezolvdrn, numdrul de ordine al reclamaJiei care
va fi comunicat petentului. La sesizdrile scrise operatorul are obliga{ia sd rdspundd
in maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora.

SECTIUNEA a 2-a- Drepturile qi obligaJiile utilizatorilor
ART. 22
(1) Au calitatea de utrlizator al serviciului public DDD beneficiarii individuali sau
colectivi, direc(i ori indirecli, definili portivit Legii serviciilor comunitare de utilitafi
publice.
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(2) Dreptul, lard discriminare, de acces la serviciul public DDD, de utilizare a acestuia,
precum qi la informafiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.
ART. 23
Utilizatorii au urmdtoarele drepturi
a) sa utihzeze, liber gi nediscriminatoriu, serviciul public DDD
:

b)

c)
d)

in

condiliile

contractului/contractu lui- cadru de prestare ;
sa solicite gi sd primeascd, in condiliile legii qi ale contractelor de prestare,
despagubiri sau compensafii pentru daunele provocate lor de cdtre operatori prin
nerespectarea obligaliilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii
inferioare, calitativ gi cantitativ, parametrilor tehnici stabilili prin contract sau prin
normele tehnice in vigoare;
sb sesizeze autoritdlilor administra[iei publice locale gi celor competente orice
deficienle constatate in sfera serviciului public DDD gi sa facd propuneri viz6nd
inldturarea acestora, imbunata{irea activiffilii gi cregterea calitalii serviciului;
sA se asocieze in organizalii neguvernamentale pentru apdrarea, promovarea gi
susJinerea intereselor proprii ;

e) sa primeascd qi sa utihzeze informalii privind serviciul public DDD, despre
deciziile luate in legdturd cu acest serviciu de cdtre autoritAtile administraliei
publice locale, A.N.R.S.C., sau operator, dupd caz;
sd fie consultali, direct sau prin intermediul unor orgamzalii neguvernamentale
reprezentative, in procesul de elaborare qi adoptare a deciziilor, strategiilor qi
reglementdrilor privind activitAtile din sectorul serviciului public DDD;
g) sd se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asocialii
reprezentative, autoritAtilor administrafiei publice locale sau centrale ori
instanlelor judecdtoreqti, in vederea prevenirii sau repardrii unui prejudiciu direct
ori indirect;
h) sa li se presteze serviciul public DDD in condiliile prezentului regulament, ale
celorlalte acte normative in vigoare la nivelurile stabilite in contract;
sd conteste facturile c6nd constatd incdlcarea prevederilor contractuale;
.i) sd primeascd rdspuns in maximum 30 de zile la sesizdrile adresate operatorului sau
autoritdtilor administra{iei publice locale qi centrale cu privire la neindeplinirea
unor condilii contractuale;
k) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciul public DDD qi de
utihzare a acestuia,

0

i)

ART. 24
Utilizatorii au urmdtoarele obligalii:

a)
b)

c)

sa respecte prevederile prezentului regulament gi clauzele contractului de prestare
a serviciului public DDD;
sA achite in termenele stabilite obligaliile de plata in conformitate cu prevederile
contractului de prestare a serviciului public DDD;
sd asigure accesul operatorilor DDD la punctele de lucru;

d) sa aplice mdsuri privind deratizarea gi dezinsec{ia, stabilite de Primdria Oraqului
Bolintin-Vale;
Pagina 8 din 1'l

e) sd accepte limitarea temporard a prestdrii serviciului ca urmare a executiei unor
lucrdri prevdzute in programele de reabilitare, extindere gi modernizare a
infrastructurii tehnico-edilitare

0
g)
h)

i)

;

sd respecte normele de igiend gi sdndtate publica stabilite prin actele normative in

vigoare;
sa incheie contracte pentru prestarea serviciului public DDD numai cu operatorul
care are dreptul sd presteze astfel de activitd(i in oraqul Bolintin-Vale;
sa menfin6 in stare de curalenie spaliile in care se face deratizarea gi dezinsecfia;
sd asigure curdlenia incintelor proprii, precum gi a zonelor cuprinse intre imobil qi
domeniul public (pdna la limita de proprietate);

CAPITOLUL IV. DETERMINAREA CANTITATILOR
LUCRARI PRESTATE

$I VOLUMULUI

DB

ART. 25
(1) La incheierea contractului de prestdri servicii, operatorul are obligalia de a men[iona
in contract tipul operaJiei qi suprafalape aare urmeazd a fi executatd;
(2) In cazul asocialiilor de proprietari/locatari sau a utrhzatorilor care defin in proprietate
gospoddrii individuale, contractul se incheie pentru numdrul total de persoane care
au adresa cu acelagi numdr pogtal

,

ART. 26
Pentru activitdlile de deratizare, dezinsec(ie qi dezinfeclie masurarea cantitA{ilor se face
in funcfie de doza qi de re[etautihzate pe unitatea de suprafa{d sau de volum.
ART. 27
Modalitalile de determinare a cantit6(ilor, c6t qi modul de facturare vor face parte din
procedura proprie de facturare, intocmitd de operator qi aprobatd de A.N.R.S.C.

CAPITOLUL V. INDICATORI DE PERFORMANTA
ART. 28
Autoritafile administra(iei publice locale sunt responsabile de reahzarea de c[tre operator
a indicatorilor de performanjd ai serviciului, a clauzelor contractuale qi a legisla{iei in
vigoare referitoare la serviciulpublic DDD.

ART. 29
(1)Indicatorii de perfbrmanfd stabilesc condiliile ce trebuie respectate de operatori
pentru asigurarea serviciului public DDD in oraqul Bolintin-Vale.

(2)lndicatorii de performanfd asigurd condiliile pe care trebuie sd le indeplineascd
serviciul public DDD, avdndu-se in vedere:
a) continurtatea din punct de vedere cantitativ gi calitativ;
b) prestarea serviciului pentru toji utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
c) adaptarea permanentd la cerinfele utilizatorilor;
d) excluderea oricdrei discrimindri privind accesul la acest serviciu;
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e) respectarea reglementdrilor specifice din domeniul protecfiei mediului gi al

0

sdndt6fii populafiei;
implementarea unor sisteme de management al calitSlii, al mediului qi al sdnatalii
gi securitdlii muncii;

ART. 30
Indicatorii de performanfd pentru serviciul public DDD se refer[ la urmdtoarele
activit6li:
a) mdsurarea, facturarea gi incasarea contravalorii serviciilor efectuate;
b) indeplinirea prevederilor contractuale cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
c) men(inerea unor rela(ii echitabile intre operator gi utilizator prin rezolvarea rapidd
gi obiectivd a problemelor, cu respectarca drepturilor gi obligafiilor care revin
flecdrei pd4i;
d) solulionarea in timp util a reclamafiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de

e)

derattzare, dezinseclie qi dezinfeclie;
prestarea de servicii conexe serviciului de derattzare, dezinseclie, dezinfeclie informare, consultanfd.

ART.31

in

vederea urmdririi respect6rii indicatorilor de performantd, operatorul trebuie sd

asigure:

a) gestiunea serviciilor

de

derattzare, dezinsec(ie, dezinfeclie conform

regulamentului de orgattzarc gi funcfionare a serviciului;

b) evidenfaclard qi corectd autilizatorilor;
c) inregistrarea activitAtilor privind m6surarea prestafiilor, facturarea gi incasarea
contravalorii serviciilor efectuate;
d) inregistrarea reclamafiilor gi sesizdrilor utilizatorilor qi modul de solufionare

a

acestora,

ART. 32
tn conformitate cu competenfele gi atribufiile legale ce le revin, autoritdlile administra{iei
publice locale, precum gi A.N,R.S.C., ou acces neingrddit la informaJii necesare
stabilirii:
a) modului de aplicare a legislaliei gi a normelor emise de A.N.R.S,C,;
b) modului de respectare gi indeplinire a obligaliilor contractuale asumate;
c) calitdlii gi eficien(ei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanfd
stabilili in contractele directe;
d) modului de formare gi stabilire a tarifelor pentru serviciile de deratizare,
dezinsec{ie, dezinfecJie

;

e) respectdrii parametrilor ceru{i
metodologice.

prin prescripfiile tehnice Ei a

normelor
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CAPITOLUL VI. DISPOZITII TRANZITORII $I FINALE
ART.33
(1)in cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor stipula normativele qi tarifele
legale, valabile la data incheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri gi la
actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecliei mediului gi
al sdndtS{ii publice.
(2)Contractele de prestdri servicii se vor incheia cu urmdtoarele categorii de utilizatori:
a) proprietari de gospoddrii individuale sau reprezentanfi ai acestora;
b) asociafii de proprietanllocatari, prin reprezentan]ii acestora;
c) operatori economici;
d) institulii publice;

ART.34
(1)Autoritatea Nafionald de Regelemntare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice va control a aplicarea prevederilor prezentului regulament.
(2) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in func(ie de modificarile de
naturd tehnic6, tehnologicd qi legislativ6, prin ordin al preqedintelui A.N.R.S.C.
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