
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 
 
 

            A N U N Ţ 
         privind organizarea acţiunilor de DERATIZARE si DEZINSECTIE  

       in anul 2015, pe domeniu public al municipiului Cluj-Napoca  

 
 
 

Organizatorul acţiunii: Primaria Municipiului Cluj-Napoca; 
 
Obiectul acţiunii: În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 119 din 2014 pentru aprobarea 
Normelor de igiena si sanatate publica, a Legii 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare si 
Regulamentul de organizare si funcţionare a serviciului public de salubrizare, autoritatea 
administraţiei publice locale, în calitate de reprezentant al comunitãţilor locale este responsabila de 
asigurarea periodica a serviciului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la nivelul localitãţii; 
 
Prestator:  
� S.C.  CORAL  IMPEX  S.R.L. - deţine licenţa de operare ANRSC – clasa I, care permite 

efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinfectie şi dezinsecţie în spaţii deschise si care isi 
desfasoara activitatea in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie prin concesiune, incheiat cu Municipiul Cluj-Napoca. 

 
Fraficul de desfăşurare al lucrarilor pentru anul 2015: 
 

Nr. 
crt  Denumirea   Perioada  

1. Deratizare domeniul public MARTIE  
 

2. Dezinsectie domeniul public APRILIE  
 

3. Dezinsectie domeniul public MAI  
 

4.  Dezinsectie domeniul public IUNIE  
 

5. Dezinsectie domeniul public IULIE  
 

6.  Dezinsectie domeniul public AUGUST  
 

7. Dezinsectie domeniul public SEPTEMBRIE  
 

8 Deratizare domeniul public SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE  
 

9 Dezinsectie domeniul public OCTOMBRIE  
 

10 Deratizare domeniul public DECEMBRIE  
 

     

     NOTA:  Programul va fi stabilit si aprobat lunar in functie de conditiile meteo si va fi anuntat 
prin mijloace Mass Media.  

 



      "DERATIZAREA reprezintă un complex de măsuri aplicate de toţi factorii interesaţi pentru 
reducerea substanţială a populaţiei de şoareci şi şobolani şi menţinerii acestoara la un nivel 
numeric redus". 
        Combaterea rozătoarelor are un rol deosebit de important, deoarece acestea constituie un 
pericol permanent de îmbolnăvire (boli bacteriene, virotice şi parazitare) atât a populaţiei cât şi a 
animalelor, precum şi pierderi economice (poluare, distrugere materiala, etc.) 
 Pentru activitatea de deratizare se vor folosi substante avizate de către Ministerul Sănătăţii.  
 
 
         “DEZINSECTIA este acţiunea de prevenire sau de combatere a artropodelor vectoare de 
maladii transmisibile (direct sau indirect)". 
          Dezinsecţia previne şi combate transmisia unor boli de către insecte şi acarieni.  
          Insectele, pe lângă factorul de disconfort pe care îl generează, sunt agenţi de transmisie la om 
şi animale, a unor boli infecţioase şi parazitare.  
            Pentru activitatea de dezinsectie se vor folosi substante avizate de către Ministerul Sănătăţii.  

 
         Din punct de vedere al eficienţei aplicării tratamentelor de combatere şi eliminare a unor 
potenţiale focare de artropode si rozatoare, activitatea de deratizare si dezinsecţie trebuie tratată în 
mod unitar atât pe domeniul public cât şi privat la nivelul localităţii , motiv pentru care solicităm 
tuturor cetăţenilor, Asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiior de pe 
raza municipiului Cluj-Napoca precum si operatorilor de salubrizare menajera, efectuarea 
deratizării şi dezinsecţiei pe proprietati sau terenuri si spatii aflate in 
administrare/concesiune/chirii, anexe si puncte gospodaresti, conform prevederilor Ordinului 
nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica. 

 Orice alte informaţii suplimentare privind modul de desfasurare a acestor actiuni, se pot 
obtine de la operator tel. 0264 595606 sau de la Serviciul tehnic reparatii imobile, tel. 0264.596030 
int 4470 sau 4434. 

 

 
 
 
 

 
                   PRIMAR, 
                  EMIL BOC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


