DEZINSECŢIE/DEZINFECŢIE/DERATIZARE

Dezinsecţie – activitate de combarete a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe
chimice specifice.
Dezinfecţie – activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice în scopul
eliminării surselor de contaminare.
Deratizare – este acţiunea de eliminare a animalelor rozătoare dăunatoare (şobolani, şoareci,
etc), prin mijloace chimice dar şi de altă natură.
Act normativ
 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (HCGMB), nr. 120/2010,
Anexa nr. 2, Norme de igienizare ale Municipiului Bucureşti
Art. 5. Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de destinaţie,
curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, subsoluri tehnice, unităţile de administrare a
domeniului public precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare orăşeneşti
sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute cu orice titlu
în ritmul şi condiţiile prevăzute în prezentele norme în lipsa altor reglementări specifice, numai
prin unităţi specializate, autorizate de Primăria Municipiului Bucureşti.
Art. 8. Este interzisă obligarea persoanelor fizice şi juridice de către diverse persoane fizice sau
operatori autorizaţi/neautorizaţi de servici D.D.D. să li se efectueze prestaţiile de deratizare,
dezinsecţie, dezinfecţie şi combaterea altor vectori infecţioşi.
Aceştia au libertatea de a alege un operator autorizat de Primăria Municipiului Bucureşti –
Direcţia Utilităţi Publice.
Art. 3. Deratizarea se execută după cum urmează:
a) pentru agenţii economici obligatoriu odată pe semestru
b) pentru populaţie, instituţii publice, ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.
Art. 4. (1) Dezinsecţia se execută după cum urmează:
a) în spaţiile construite cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (subsoluri tehnice,, reţele
utilitare, etc) se realizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui
focar.
b) în instituţii, apartamente sau locuinţe individuale se va efectua ori de câte ori este nevoie
pentru stingerea unui focar.
(2) Dezinfecţia se execută la rampele de gunoi amenajate, ghene de gunoi, şi oricare alt loc care
prezinţă pericol pentru sănătatea publică. Frecvenţa poate fi zilnică sau de câte ori este nevoie.
Cum să iti alegi firma potrivita pentru operatiunile DDD.
Criterii:
 Verificarea autorizării firmei respective de către Primăria Municipiului Bucureşti
 Garanţia oferită pentru serviciile prestate, dată de tipul de produse care se folosesc în
cadrul unei intervenţii
 Tarifele practicate ( tariful variaza in functie de marimea suprafetelor pe care se vor presta
serviciile DDD, tipul de daunatori vizat si de gradul de infestare).
 Respectarea programărilor făcute.
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Contractul de prestari servicii DDD incheiat are valoare in fata organelor de control numai daca
este insotit de procesul verbal, care va conţine obligatoriu, denumirea prestatorului şi a
beneficiarului, tipul prestaţiei, suprafaţa tratată, substanţele utilizate, etc.
De asemenea, este indicat ca firma de DDD contractata să vă ofere, odată cu procesul verbal, o
copie dupa avizul eliberat de catre Ministerul Sanatatii si o copie a fisei de securitate pentru
produsul care s-a folosit la interventia solicitată.

Pentru aflarea mai multor firme autorizate puteţi accesa site Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro.

Str. Prometeu nr.26
Tel.Centrală : 021-232.66.35 Tel/Fax : 021- 232.54.59
Dispecerat : Tel. 021-232.76.56 Fax : 021-232.28.87
Telefonul Cetăţeanului : 021-9540

Page 2 of 2

