
                                                                                                              ANEXA 4  

la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare 

 al Municipiului Buzău 

 

PROGRAM UNITAR ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, 

DERATIZARE 

 

1. PROGRAM UNITAR DE DEZINSECȚIE –TIP VECTORI ȚÂNȚARI, CĂPUȘE 

 

 

Nr. 

crt. 
Locații /obiective 

Suprafața  

(mp) 

Minim Maximum 

Frecvența /an 

(martie/aprilie-

octombrie/noiembrie) 
Suprafata  ( mp/an) 

Frecventa/an 

(martie/aprilie-

octombrie/noie

mbrie 

Suprafața 

(mp)/an 

1 Spații deschise din domeniul public și privat al 

Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din 

subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, 

piețe, târguri)* 

2.927.903,16 8 23.423.225,28 21 61.485.966,36 

2. Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea 

Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente 

rețelelor tehnico-edilitare** 

 

3.886,38 8 31.091,04 21 81.613,98 

Total 2.931.789,54 8 23.454.316,32 21 61.567.580,34 

*  Decontarea lucrărilor se face din bugetul local al Municipiului Buzău. 

** Decontarea lucrărilor se face prin contracte separate încheiate de operator cu reprezentanții legali ai instituțiilor respective. 



 

 

Nr. 

crt. 

Locații/obiective** Suprafața (mp) Minimium 

 

Maximum 

Frecvența /an Suprafata mp/an Frecvența /an Suprafata mp/an 

1. Clădiri ale unităților sanitare 291.301 8 

 

2.330.408 21 

 

6.117.321 
Clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile 

sanitare și cele din subordinea Municipiului Buzău 

Spații comune închise din clădirile de tip condominium 

(casa scării, subsol) 

Spații deschise din proprietatea privată a persoanelor 

fizice și juridice (terenuri agenți economici, terenuri ale 

persoanelor fizice și asociaților de proprietari, ternuri 

ale instituțiilor publice altele decât cele din subordinea 

Municipiului Buzău) 

Clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale 

persoanelor fizice, inclusive apartamente din imobile 

tip condominiu 

Subsoluri umede sau inundate 

Statia de sortare 

Total  291.301 8 2.330.408 21 6.117.321 

 

** Decontarea lucrărilor se face de către proprietarii spațiilor respective. 

 

 

 

 



2. PROGRAM UNITAR DE DERATIZARE-TIP VECTORI ROZĂTOARE 

 

Nr. 

crt. 

Locații/obiective * Suprafața (mp) Minim Maxim 

Frecvența/an  Suprafata mp/an Frecventa/an Suprafața (mp)/an 

1 Spații deschise din domeniul public și privat al 

Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din 

subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de 

lac, piețe, târguri) 

2.927.903,16 3 8.783.709,48 4 11.711.612,64 

2 Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea 

Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente 

rețelelor tehnice 

3.886,38 3 11.659,14 4 15.545,52 

Total 2.931.789,54 3 8.795.368,62 4 11.727.158,16 

*Decontarea lucrărilor se face din bugetul local al Municipiului Buzău. 

 

Nr. 

crt. 

Locații/obiective ** Suprafața (mp) Minimum Maximum 

Frecvența  
Suprafata 

mp/an 

Frecventa/an Suprafața 

(mp)/an 

1 Clădiri ale unităților sanitare 

291.301 

 

 

3 

 

873.903 

 

 

 

 

8 

 

2.330.408 

2 Clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare și cele din 

subordinea Municipiului Buzău 

3 Spații comune închise din clădirile de tip condominium (casa scării, subsol) 

4 Spații deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice 

(terenuri agenți economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociaților de 

proprietary, ternuri ale instituțiilor publice altele decât cele din subordinea 

Municipiului Buzău) 

5 Clădiri ale operatorilor economici,  

6 Stația de sortare 

Total 291.301 3 873.903 8 2.330.408 

** Decontarea lucrărilor se face de către proprietarii spațiilor respective. 



3. PROGRAM UNITAR DE DEZINFECȚIE 

 

Nr. 

crt. 

Locații/obiective * Suprafața (mp) Minim Maxim 

Frecvența/an  Suprafata mp/an Frecventa/an Suprafața (mp)/an 

1 Spații deschise din domeniul public și privat al 

Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din 

subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de 

lac, piețe, târguri) 

2.927.903,16 3 8.783.709,48 4 11.711.612,64 

2 Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea 

Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente 

rețelelor tehnice 

3.886,38 3 11.659,14 4 15.545,52 

Total 2.931.789,54 3 8.795.368,62 4 11.727.158,16 

*Decontarea lucrărilor se face din bugetul local al Municipiului Buzău. 

 

Nr. 

crt. 

Locații/obiective ** Suprafața (mp) Minimum Maximum 

Frecvența  
Suprafata 

mp/an 

Frecventa/an Suprafața 

(mp)/an 

1 Clădiri ale instituțiilor publice,operatorilor economici si persoanelor fizice 

291.301 

  
 

La solicitare 
292.786,6 

 

 

 

La solicitare 

292.786,6 
2 Spații comune închise din clădirile de tip condominium prevăzute cu topogan 

3 Stația de sortare 

4 SPAȚII SPECIAL AMENAJATE PENTRU COLECTAREA 
DEȘEURILOR 

1.485,6 

Total 292.786,6     

** Decontarea lucrărilor se face de către proprietarii spațiilor respective și/sau în baza unor contracte separate încheiate de operator cu 

reprezentanții legali ai instituțiilor respective . 

 


