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1. GENERALITĂȚI 

1.1 Date Generale 

Prezentul caiet de sarcini conține principalele cerințe ce trebuie îndeplinite de prestatorul 

de servicii pentru: 

- dezinfecție, dezinsecție și deratizare la punctele de lucru ale CONPET S.A. 

 

1.2 Denumirea Beneficiarului 

CONPET S.A. Ploiești 

Adresa Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poștal 100559, Ploiești, județul Prahova 

Tel. 004 0244 401360 

Fax 004 0244 516451 

E-mail: conpet@conpet.ro 

Website: www.conpet.ro  

 

1.3 Locație 

Puncte de lucru ale CONPET S.A. (conform anexa 1) 

 

2. CERINȚE PRIVIND PRODUSELE UTILIZATE PENTRU OPERAȚIUNILE DE DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE 

ȘI DERATIZARE 

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice pentru contractarea de servicii 

complete privind executarea profilactică și de intervenție a acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție și 

deratizare la punctele de lucru ale CONPET S.A. Ploiești, din tabelul de mai jos. 

 Acțiunile profilactice de dezinfecție se vor realiza doar în baza comenzii externe la solicitarea 

beneficiarului atunci când este cazul, iar cele de dezinsecție și deratizare se vor realiza conform 

legislației. Programul profilactic poate fi modificat în funcție de condițiile meteo, evoluția insectelor 

și a rozătoarelor, în funcție de programul de producție, cazuri în care acțiunile vor fi decalate la 

solicitarea scrisă a autorității contractante. 

Suprafețele menționate în tabel sunt suprafețe construite. În cazul în care sunt necesare 

acțiuni de intervenție suplimentare (calamități naturale de genul invazie insecte sau rozătoare), 

acestea vor trebui începute în maxim 24 ore de la confirmarea notificării de către prestator. 
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 Pe durata desfășurării acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, beneficiarul va 

asigura accesul la utilități (apă grupuri sanitare, energie electrică), fără costuri suplimentare. 

 Acțiunile efectuate trebuie să elimine complet prezența dăunătorilor și disconfortul generat 

de prezența insectelor. 

 Produsele biocide utilizate pentru efectuarea prestației de dezinfecție – dezinfectant– pot fi 

autohtone sau din import, fac parte din grupa principală 1, tip de produs 2 și trebuie să fie avizate 

pentru profilaxia sanitar-umană. 

Dezinfectantul folosit trebuie să fie biodegradabil, să nu prezinte miros persistent, să 

prezinte efect biocid de nivel înalt, lipsit de toxicitate, dedicat dezinfectării aerului/mediului. 

Să prezinte un spectru larg de activitate față de virusuri cu genom AND și ARN cu transmitere 

pe cale respiratorie și digestivă (inclusiv coronavirus), HIV, hepatita B, etc., să prezinte un spectru 

larg de acțiune bactericidă, fungicidă, virucidă și să permită punerea rapidă în folosință a 

suprafețelor tratate. Produsele utilizate sunt dezinfectant tip soluție. Diluarea concentratului 

dezinfectant în apă, în vederea alcătuirii cantității necesare a emulsiei de lucru se va face conform 

recomandărilor producătorilor/ deținătorilor de aviz și instrucțiuni privind diluția de concentrat din 

avizul/referatul de evaluare emis de Institutul Național de Sănătate Publică, pentru dezinfectarea 

suprafețelor tari. Dezinfecția se va realiza prin nebulizare. 

Produsele biocide utilizate pentru efectuarea prestației de dezinsecție – insecticid- pot fi 

autohtone sau din import, fac parte din grupa principală 3, tip de produs 18 și trebuie să fie avizate 

pentru profilaxia sanitar-umană. 

 Insecticidul folosit trebuie sa fie microîncapsulat, biodegradabil, să nu fie dăunător pentru 

animale, să nu prezinte miros persistent, să nu denatureze suprafețele pe care se aplică, să prezinte 

eficiență în combaterea insectelor târâtoare și zburătoare și să permită punerea rapidă în folosință 

a suprafețelor tratate. Produsele utilizate sunt insecticid tip soluție. Diluarea concentratului 

insecticid în apă, în vederea alcătuirii cantității necesare a emulsiei de lucru se va face conform 

recomandărilor producătorilor/ deținătorilor de aviz și instrucțiuni privind diluția de concentrat din 

avizul/referatul de evaluare emis de Institutul Național de Sănătate Publică, pentru infestare cu 

insecte târâtoare (gândaci, păianjeni, ploșnițe, etc) – grad mediu de infestare. 

 Ofertanții pot utiliza, alternativ, mai multe produse, pentru a asigura combaterea rezistenței 

încrucișate a dăunătorilor, produsele utilizate trebuie să prezinte eficacitate deosebită împotriva 

întregului spectru de insecte dăunătoare: gândaci, muște și țânțari, purici și păduchi, ploșnițe, molii, 

cărăbuși, urechelnițe, păduchi de carte, furnici, etc. 

 În propunerea tehnică, ofertanții vor specifica denumirea comercială a produselor de tip 

insecticid utilizate, cantitățile de insecticid utilizate pentru o etapă și vor descrie în modul de 

preparare a soluțiilor de lucru, concentrațiile substanțelor biocide utilizate, precum și norma de 

aplicare pe mp (raportat la un grad de infestare mediu al suprafețelor tratate). Acestea trebuie să 



 
 

 

fie în conformitate cu Fișele tehnice/Avizele emise de Ministerul Sănătății ale substanțelor biocide 

utilizate. 

 Produsele biocide utilizate pentru efectuarea prestației de deratizare – raticide – pot fi 

autohtone sau din import, să facă parte din grupa principală 3, tip de produs 14 și trebuie să fie 

avizate/autorizate de Ministerul Sănătății. Forma de prezentare poate fi plicuri, batoane sau pasta 

și sub forma de stații de intoxicare care pot fi închise cu cheie și pot fi fixate în podea, sol, etc., 

adaptate spațiilor uscate și a celor umede. Raticidul trebuie să prezinte eficiență în combaterea 

șoarecilor și șobolanilor, să aibă rezistență mare pentru spațiile umede și să fie amplasat în 

conformitate cu precizările producătorilor/deținătorilor de aviz pentru profilaxia sanitar-umană/ 

fișele tehnice de securitate ale produselor și cu metodologia de lucru recomandată de specialiștii 

colectivului combaterea vectorilor, toxicologie, pesticide din cadrul Ministerului Sănătății. În 

propunerea tehnică, ofertanții vor specifica denumirea comercială a produselor de tip raticid 

utilizate pentru o etapă și vor descrie modul de amplasare a substanțelor raticide, așa cum se 

regăsește în Fișa tehnică/ fișa de securitate/ Avizul emis de Ministerul Sănătății pentru produsul 

utilizat, raportat la un grad de infestare mediu al suprafețelor tratate. 

 Substanțele utilizate să fie pe lista substanțelor aprobate de Ministerul Sănătății, să prezinte 

eficacitate deosebită împotriva întreg spectrului de rozătoare, să fie biodegradabile, să nu prezinte 

miros persistent, să prezinte eficiență în combaterea dăunătorilor, să permită punerea rapidă în 

folosință a spațiilor tratate. Timpul de infestare este mediu. Perioada de remanență să fie de 30 zile. 

 Ofertanții au obligația de a face dovada conformității fiecărui produs – insecticid și raticid – 

utilizat pentru efectuarea prestației, cu cerințele din caietul de sarcini. În acest sens, ofertanții vor 

prezenta în cadrul propunerii tehnice pentru dezinfectanții, insecticidele și raticidele care vor fi 

utilizate în cadrul prestației, următoarele documente: 

• Certificate pentru autorizarea produsului biocid/ avize pentru plasarea pe piață a 

produselor biocide în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului 

Mediului și Pădurilor și al Președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor nr.10/368/11/2010 și Ordinul nr. 1182/12777/114/2005 cu modificările și 

completările ulterioare și/sau Avizele/Referatele de evaluare emise de către Ministerul 

Sănătății pentru produsele biocide folosite în conformitate cu HG nr 956/2005; 

• Fișa cu Date de Securitate, conform prevederilor legale.  Se vor afișa în punctele de lucru 

unde se efectuează aceste lucrări (în mod special capitolele din FDS cu informațiile 

privind evitarea riscului de contaminare cerute de legislația în domeniu - substanța 

utilizată - instrucțiuni pentru evitarea accidentelor).  

• Documente de natura celor de mai sus sau alte documente cu valoare probantă 

echivalentă din care forma de prezentare a substanțelor care se vor folosi în cadrul 

prestărilor (drajeuri, batoane, plicuri sau alte forme). 

 



 
 

 

3. CERINȚE PRIVIND MODUL DE EFECTUARE E PRESTAȚIEI 

Fiecare prestație se va efectua sub directa supraveghere a reprezentanților autorității 

contractante, iar produsele vor fi desigilate de prestator în prezența lor. Prepararea soluțiilor la 

locația respectivă se va face folosind concentrate sigilate, etichetate, în termen de valabilitate și 

prestatorul va lăsa o mostră datată din substanțele folosite la fiecare locație în parte. 

În ceea ce privește operațiunile specifice de dezinsecție prestatorul va executa pulverizări cu 

utilajele de stropit cu soluții preparate , pe toate suprafețele incăperilor. Soluția se aplică până la 

acoperirea complete a suprafețelor tratate. Se vor trata suficient și cu atenție sporită unghiul 

paviment-perete, tocurile de la uși și ferestre, spațiile din jurul dozelor electrice, pereții din spatele 

încălzitoarelor, a mobilierului, etc. 

În cazul în care substanțele folosite nu distrug insectele sau rozătoarele, se va reface 

prestația în maxim 3 zile de la data solicitării telefonice sau în scris a autorității contractante, fără a 

percepe costuri suplimentare. 

Operațiunile de dezinsecție/deratizare se vor efectua la intervalul de timp precizat în 

prezentul caiet de sarcini, și anume: 

• Dezinfecție – la cererea expresă a autorității contractante, doar atunci cand există cazuri 

COVID; 

• Dezinsecție – 4 prestații/an, respectiv o frecvență a operațiunilor la interval de 90 zile; 

• Deratizare- 2 prestații/an pentru spațiile de învățământ și administrative, respectiv o 

frecvență a operațiunilor la interval de 180 zile. 

Graficul pe locații al perioadei de dezinsecție și deratizare va fi comunicat firmei prestatoare cu 

5 zile înainte de începerea serviciilor. 

La efectuarea prestației, prestatorul va prezenta, pentru produsele utilizate 

• Certificat de calitate; 

• Eticheta pe care apare termenul de valabilitate/data expirării; 

• La terminarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție/deratizare, se va întocmi un proces 

verbal de recepție servicii pentru fiecare locație în parte, în care vor fi menționate locația, 

suprafața tratată, tipul serviciului, denumirea produselor biocide; 

• Procesul verbal de recepție servicii va fi semnat și ștampilat de prestator pe de o parte și de 

către reprezentantul achizitorului (administrator) pe de altă parte. Factura va fi emisă în 

maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea prestației. 

Prestatorul răspunde de depozitarea și manipularea substanțelor și materialelor utilizate în 

procesul de dezinsecție și deratizare în conformitate cu prevederile normelor și dispozițiilor în 

vigoare. 



 
 

 

Instruirea profesională, instructajele de protecția muncii și PSI, protecția mediului (inclusiv 

autorizațiile), precum și verificarea cunoștințelor angajaților prestatorului, se va face de către 

prestator. 

Prestatorul are obligația să respecte normele de protecție și securitatea muncii, protecția 

mediului, sănătății și va suporta toate amenzile și penalitățile de la autoritățile abilitate, care sunt 

legate de procesul de dezinsecție și deratizare. 

Suprafețele totale de mai jos reprezintă limita minimă pentru care se va încheia contractul de 

prestări servicii de dezinsecție și deratizare. 

În funcție de necesități sau alte cerințe, acțiunile de dezinsecție și deratizare pot fi suplimentate 

pe fiecare tip de acțiune în parte. În acest caz volumul de servicii pe suprafețe poate fi mărit în 

cuantum de maxim 50% din valorile minime ale suprafețelor totale. 

Pentru efectuarea plăților, odată cu procesele verbale de recepție (anexate la prezentul caiet de 

sarcini) se vor preda documentele justificative referitoare la calitatea substanțelor utilizate, 

respectiv Avizele Ministerului Sănătății. 

4. TERMEN CONTRACTUAL 

Se solicită contractarea serviciilor pe o perioadă de un an. 

5. DISPOZIȚII FINALE 

Documentele solicitate în acest caiet de sarcini sunt minimale și se vor prezenta exact în 

ordinea și forma solicitată. 

Ofertantul trebuie să completeze în clar toate Cerințele Tehnice (nu se admit trimiteri la 

documente atașate) și să atașeze ofertei toate documentele solicitate. 

Lipsa, incorectitudinea sau situarea sub pragul specificat al documentelor solicitate în 

prezentul caiet de sarcini, are ca efect eliminarea ofertei. 

          Avizat, 
DIRECTOR ECONOMIC 

Ec. Sanda TOADER 
 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 

Jr. Dan MANOLACHE 
 
 
ȘEF SERV ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE,        ÎNTOCMIT, 

Jrn. Dragos GUNIA                 Coord. Activitate  
                                          Ec. Cristina ENACHE  

         
 



 
 

 

ANEXA 1 

NR 

CRT 

CENTRU 

MENTENANTA/SECTOR 

OPERARE 

PUNCT DE LUCRU 

SUPRAFETE 

DEZINSECTIE, 

DERATIZARE/mp 

DEZINFECTIE/mp 

1 
SECTOR PLOIESTI BAICOI 

MORENI 
SECTOR     

    PLOIESTI BAICOI     

    Statia Mislea 150.00 375.00 

    Statia Padure  9.00 22.50 

    Statia Slobozia  56.00 140.00 

    Statia Baicoi Centru  658.00 1,645.00 

    Ploiesti sediu 2 155.00 387.50 

    Statie Titei Moreni 150.00 375.00 

    Statia Titei Ochiuri 10.00 25.00 

    Statie Titei Teis 130.00 325.00 

  
TOTAL SECTOR PLOIESTI 

BAICOI MORENI 
  1,318.00 3,295.00 

          

2 
SECTOR URLATI BERCA 

INDEPENDENTA 
Sediu Moinesti  168.00 420.00 

  CIRESU MOINESTI Statia Lucacesti 385.00 1,302.50 

    Rampa Imeci 254.00 840.50 

    Statia Comanesti 10.00 25.00 

    
Formatia Mentenanta 
Moinesti -Garaj (vest sal 
mese) 

50.00 125.00 

    Rampa Moinesti 150.00 375.00 

    Punct fix Vermesti 10.00 25.00 

    Sediu Sector Urlaţi 366.00 915.00 

    Staţie titei Boldeşti 315.00 787.50 

    Rampa Berca 80.00 200.00 

    St.Titei Berca 112.00 280.00 

    St.Titei Grindu 8.00 20.00 

    St.Titei Urziceni 9.00 22.50 

    St.Titei Surani 9.00 22.50 

    St.Titei Pr. Sarari 9.00 22.50 

    
Rampa Ciresu/ sediu 
sector 

400.00 800.00 

    Depozit Oprisenesti 50.00 100.00 

    
Rampa Independenta/ 
depozit tampon 

250.00 500.00 

  
TOTAL SECTOR URLATI BERCA INDEPENDENTA 
CIRESU MOINESTI 

2635.00 6783.00 

          



 
 

 

3 
SECTOR CONSTANTA 

BARAGANU 
St. Pompe C-ta Sud 902.84 2257.10 

    Sediu Sector C-ta Sud 478.57 1196.42 

    
Staţie Pompe Mircea 
Voda 

650.64 1626.61 

    Cernavoda C1 Seimeni 66.48 166.20 

    
Cernavoda C2 Balta 
lalomitei 

53.64 134.10 

    PL Nisipari Poarta Alba 51.00 127.50 

    P.L.C3 Mal dr. Borcea 36.00 90.00 

    P.L.C4 Mal st. Borcea 30.00 75.00 

    Locuinţe Bloc Tav 9 C-ta 402.65 1006.62 

    Midia Năvodari 31.00 77.50 

    Petromar Năvodari 6.00 15.00 

    St. Pompe Baraganu 4805.52 12013.80 

    
Staţie Pompare 
Martinesti 

727.00 1817.50 

  TOTAL SECTOR CONSTANTA-BARAGANU 8241.34 20603.35 

        

  SECTOR CĂLĂREȚI Stația pomp.Călăreți 4917.00 14751.00 

    Stația pomp.Mavrodin 480.00 1440.00 

  TOTAL SECTOR CALARETI 5397.00 16191.00 

          

  SECTOR ORLEȘTI St. Autom Orlești 1563.00 1737.50 

  GHERCEȘTI St. Autom Otești  224.00 547.50 

    St. Titei Madulari 9.50 12.50 

    St. Autom Ghercești 401.00 512.50 

  TOTAL SECTOR ORLESTI-GHERCESTI 2197.50 2810.00 

          

          

  SECTOR BĂRBĂTEȘTI Dep.Bărbăteşti 2146.20 5365.55 

    Rampa Bărbăteşti 789.74 1974.35 

    Staţie Titei Ticleni 289.00 722.50 

  TOTAL SECTOR BARBATESTI 3224.94 8062.40 

          

          

  SECTOR BILED PECICA Rampă Biled  390.00 975.00 

    Rampă Pecica  300.00 750.00 

    Depozit Sat Chinez 10.00 25.00 

    Depozit Calacea  10.00 25.00 

  TOTAL SECTOR BILED PECICA 710.00 1775.00 

          

  SECTOR MARGHITA Rampă Marghita 500.00 1250.00 

    Rampă Suplac 100.00 250.00 



 
 

 

    Rampă Salonta  300.00 750.00 

    Depozit Petreu 10.00 25.00 

    Degazolinare Abramut 10.00 25.00 

  TOTAL SECTOR MARGHITA 920.00 2300.00 

          

          

  
SECTOR POIANA LACULUI 

SILISTEA 
     

  

Statia Poiana Lacului 

Distribuitor Electric 128.00 512.00 

  Casa Pompe Titei 427.43 2265.35 

  Casa Pompe PSI 78.40 235.20 

  Cladire Spumogen 108.00 378.00 

  Centrala termica 37.10 159.53 

  Cladire Divizie sud  169.73 594.08 

  Cladire Apartamente  138.75 485.72 

  Cladire poartă 15.20 45.60 

  Clădire Dispecerat 205.80 884.94 

  
Atelier 
Mecanici+Garaj+Magazie 
Materiale 

85.56 299.47 

  

Dep. Titei Piteşti 

Baraca Bridadier 30.00 66.00 

  Modul Campus A1 25.40 63.50 

  Modul Campus Tip E 8.75 21.88 

  Staţia Saru Modul Campus  9.45 24.57 

  Staţia Oarja Modul Campus Tip C 9.45 24.57 

  
Staţia Icoana 

Dispecerat    214.00 663.40 

  Casa Pompe Titei 92.00 414.00 

    Statie Titei Siliste  1,250.00 3,125.00 

    Statia Titei Bucsani 20.00 50.00 

  TOTAL SECTOR POIANA LACULUI SILISTEA 3053.02 10312.81 

          

  SECTOR CARTOJANI  
Dispecerat Stația 
Cartojani 

129.00 400.00 

    Sală Pompe  290.00 1450.00 

    Atelier Mecanic  60.00 180.00 

    Sală PSI 123.00 550.00 

    Bloc Administrativ  208.00 500.00 

    Sala electrică  87.00 270.00 

      897.00 3350.00 

    STAȚIA VIDELE     

    Dispecerat Stația Videle 115.78 341.45 

    Sală Pompe  125.00 687.50 

    Sala electrică  62.22 199.10 

      303.00 1228.05 



 
 

 

    STAȚIA POTLOGI     

    Modul Campus Tip C 9.60 25.73 

    Total Stația POTLOGI 9.60 25.73 

          

    STAȚIA POENI     

    Modul Campus 9.60 25.73 

    Total Stația POENI 9.60 25.73 
        

    STAȚIA IZVORU     

    Modul Campus 9.60 25.73 

  TOTAL SECTOR CARTOJANI 1228.80 4655.24 

          

  BIROU APROVIZIONARE DEPOZIT  INOTEȘTI 50.00 125.00 

          

  SPATII PLOIEŞTI 
Sediile 1, 2 si 
Baz.Sportive 

    

  Clădire Dispecerat 1848 nr. 1-3 500.00 1250.00 

  Sediul administrativ  Blvd Independentei 1243.00 3107.50 

  Baza Sp. Voinţa Voinţa 1130.00 2825.00 

  Sediu Ad-tiv III 110839 Str. Rezervoarelor 8 366.00 915.00 

  Laborator 110639 Str. Rezervoarelor 8 524.00 1310.00 

  Sediu (serv.transport) 110770 Str. Rezervoarelor 8 540.00 1350.00 

  Sediu II 110740 ciad 3 etaje Str. Rezervoarelor 8 962.00 2405.00 

  Magazia 1 Ploieşti 110644 Str. Rezervoarelor 8 280.00 700.00 

  Magazia 2 Ploieşti 110767 Str. Rezervoarelor 8 210.00 525.00 

  Clăd.At 110640 Marcuceanu Str. Rezervoarelor 8 740.00 1850.00 

  Magazie Carburanţi 110803 Str. Rezervoarelor 8 325.00 812.00 

  
At. Multifuncţional 110804 
Marc 

Str. Rezervoarelor 8 254.00 635.48 

  TOTAL SEDII PLOIESTI 7124.00 17809.98 

          

    DEP. LUKOIL 99.00 220.00 

    DEP. PETROBRAZI 158.00 395.00 

  TOTAL  257.00 615.00 

          

  
INSPECTORATE DE 
JANDARMI 

Conform contracte 
Paza 

    

  
Insp. de Jandarmi Jud. 
Ialomița 

Orașul Țăndărei 75.75 189.37 

  Insp. de Jandarmi Jud.Ilfov 
Dt. 6 Jand. Sub. 
Baneasa 

242.00 605.00 

  
Insp. de Jand. Judeţean 
Vâlcea 

Or. Bălcești jud. Vâlcea 112.44 281.10 

    
Or.Drăgășani Jud. 
Vâlcea 

90.08 225.20 



 
 

 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Vrancea 

Parchetul de pe lângă 
Trib.Vrancea jud.Vrancea 

144.00 360.00 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Gorj 

Statia Bărbăteşti 163.80 409.50 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Giurgiu 

Com. Roata de Jos 55.00 137.50 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Călăraşi 

Com. Dragos Voda 84.74 211.85 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Olt 

ComunaSâmburești 232.44 697.32 

  
Insp. de Jandarmi Jud. 
Dâmbovița  

Oraș Găiești 20.00 50.00 

    Oras Tărtășești 150.00 375.00 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Buzău 

loc. Vâlcelele 18.00 45.00 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Bacău 

Oraș Onești 376.50 941.25 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Brăila 

Orașul Ianca 69.00 172.50 

  
Insp. de Jandarmi Judeţean 
Prahova 

Orașul Ploiești 386.00 965.00 

  TOTAL SPATII JANDARMI 2219.75 5665.59 

          

  TOTAL SUPRAFETE 38526.35 100,878.37 

 
 

ȘEF SERV ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE, 
Jrn. Dragoș GUNIA 

 
 

Întocmit, 
Coordonator activitate Cristina ENACHE 
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