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INTRODUCERE 

 

Prezența unor insecte, a unor artropode, rozătoare, sau a altor vertebrate și microorganisme în 

apropierea oamenilor reprezintă un pericol semnificativ pentru sănătatea publică. Acest lucru apare 

din posibilitatea ca dăunătorii să poată acționa ca vectori fizici și mecanici pentru introducerea și 

răspândirea agenților patogeni, a bolilor și a posibililor alergeni în populațiile umane și animale. 

De asemenea, aceste organisme pot provoca daune directe și indirecte structurilor clădirilor, ceea 

ce poate duce la pierderi economice semnificative pentru întreprinderile comerciale și pentru 

gospodării. În plus, acestea pot provoca deteriorarea calității vieții, având un impact psihologic. 

Provenind din necesitatea de a aborda aceste preocupări, activitățile de dezinfestare și combaterea 

insectelor, a rozătoarelor și de eliminare a microroganismelor au fost dezvoltate ca un serviciu și 

sunt denumite în mod colectiv activități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. 

Ghidul de față urmărește fluxul procesului de servicii profesionale de dezinsecție și deratizare, așa 

cum este descris în standardul EN 166361. 

Acest ghid se adresează utilizatorilor profesionali şi amatori (populaţia generală) cu intenția de a 

oferi îndrumări pentru combaterea eficientă a rozătoarelor, insectelor, acarienilor şi a altor 

artropode, aplicabil tuturor produselor biocide din tipul de produs TP14 (rodenticide) si TP18 

(insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode) în limbajul folosit de 

Regulamentul privind produsele biocide şi de actele administrative de plasare pe piaţa din 

România. Ghidul conține atât prevederi de aplicare obligatorii din punct de vedere juridic, cât și 

recomandări fără caracter obligatoriu și informații despre modul în care rodenticidele şi 

insecticidele pot fi utilizate în condiții de siguranță, eficacitate și în conformitate cu legislaţia. De 

asemenea, ghidul informează despre modalitățile nechimice de combatere a rozătoarelor și oferă 

sfaturi despre cum să se prevină o infestare. Sunt date măsuri de precauție sensibile pentru a asigura 

utilizarea sigură și eficientă a rodenticidelor. Documentul se intenționează să fie aplicabil tuturor 

 
1 European Committee For Standardization. European Standard. Final Draft FprEN “Pest 
management services - Requirements and competences”(CEN) 16636. October 2014 
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rodenticidelor/insecticidelor utilizate în mod obișnuit în UE în limbajul Regulamentului privind 

produsele biocide. 

Documentul nu intenționează să fie exhaustiv, ci să ofere îndrumări într-un mod inteligibil, în 

conformitate cu cunoștințele actuale privind substanțele active și produsele biocide introduse pe 

piața europeană și cele mai bune practici în domeniul combaterii rozătoarelor. Accentul este pus 

pe combaterea principalelor specii țintă de animale ţintă specific tipurilor de produse TP14 şi 

TP18, în condițiile de utilizare a produselor biocide. 

Scopul principal al documentului este de a oferi îndrumări privind cele mai bune practici în 

combaterea dăunătorilor celor care utilizează rodenticide în România, aliniate la cerințele din 

Uniunea Europeană.  

Ghidul: 

• descrie ce trebuie făcut înainte, în timpul și după aplicarea biocidelor; 

• oferă îndrumări care ar trebui urmate în situații variate de utilizare a biocidelor; 

• descrie modul de monitorizare a prezenței infestărilor fără aplicarea permanentă a momelilor; 

• discută despre metode alternative la aplicarea biocidelor; 

• oferă sfaturi despre rezistența la anticoagulanți și cel mai bun mod de gestionare a acesteia; 

• oferă definiții ale termenilor utili și, 

• furnizează legislaţia aplicabilă  
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TERMENI ŞI DEFINIȚII  

 

În prima parte ghidului, pentru o mai bună înțelegere a textului din ghid, se definesc unii termeni 

uzitați. 

1. Anticoagulante: grup de substanțe active biocide a căror caracteristică comună este 

inhibarea coagulării sângelui. Ingerarea lor de șobolani și șoareci conduce la sângerare 

internă şi decesul animalelor. 

2. Combaterea chimică: gestionarea dăunătorilor utilizând substanțe chimice cu scopul de a 

distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea 

acestora sau de a exercita un efect de combatere asupra acestora în orice alt mod decât prin 

combaterea fizică sau mecanică;  

3. Combaterea fizică/mecanică: gestionarea dăunătorilor utilizând temperatura, sunetul, 

electricitatea, circulația aerului sau umiditatea și metode mecanice precum capcane, 

garduri, bariere 

De asemenea, este de așteptat să respecte instrucțiuni de utilizare și de management al 

riscului mai complexe decât utilizatorii profesionali care nu sunt instruiți. 

4. Distanță tampon: Distanța minimă de 100 m aplicată oricărui receptor sensibil la 

fumigare, cum ar fi zonele rezidențiale, facilitățile de educație și îngrijire, zonele de captare 

a apei potabile publice și zonele pot fi vizitate de public sau zone cu caracteristici prin care 

se pot capta reziduuri fumigante precum iazuri, tuneluri etc. 

5. Fumiganți - produse biocide care fac parte din tipurile de produse 14 (rodenticide) si 18 

(Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode) prevazute in Anexa V 

de la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în stare gazoasă folosite pentru a sufoca sau a otrăvi 

organisme dăunătoare sau organisme nedorite, care acționează fie ca otrăvuri atunci când 

sunt inhalați, fie prin sufocare prin îndepărtarea sau înlocuirea oxigenului din aer sau prin 

efectul biocid letal al fumigantului pe suprafața organismului țintă. 

6. Fumigarea este o metodă de combatere a dăunătorilor într-un spațiu închis care utilizează 

un fumigant în concentratii care sunt periculoase sau toxice pentru om şi animale. 
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7. Furnizor de servicii profesionale: întreprindere privată sau publică, structură sau 

organizație formată dintr-una sau mai multe persoane special calificate, certificate sau 

autorizate și instruite în mod regulat, care lucrează conform unui standard în care sunt 

prescrise nivelurile necesare de cunoaștere și abordare a serviciilor 

8. Încăperi sau camere de fumigare - clădiri sau părți ale clădirilor închise complet în care 

urmează să fie efectuate fumigări, inclusiv depozitele de mărfuri sub copertine aflate pe 

nave. 

9. Infestarea cu dăunători: prezența dăunătorilor sau semne ale prezenței acestora 

10. Insecticide: Produse utilizate pentru combaterea artropodelor (de exemplu, insecte, 

arahnide și crustacee), prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere. 

11. Instalații de fumigare- facilități structurale și tehnice, cum ar fi încăperile sau camerele 

de fumigație, care sunt înființate și exploatate în scopul eradicării dăunătorilor din mărfuri 

și articole aflate în incinta acestora 

12. Mediul înconjurător (interior și exterior): mediu sau condiții esențiale în care trăiește și 

funcționează un organism (persoană, animal sau plantă) și care pot avea un impact asupra 

supraviețuirii, dezvoltării și creșterii acestuia 

13. Organism dăunător: organism care dăunează oamenilor, activităților, activelor sau 

produselor umane pe care le utilizează sau le produc sau care este nedorit sau dăunător 

animalelor sau mediului 

14. Organism non-țintă: organism care nu este ținta actiunii de combatere 

15. Persoană responsabilă din punct de vedere tehnic în cadrul unui furnizor de servicii 

profesionale: persoană care răspunde de asigurarea pregătirii și competenței utilizatorilor 

profesioniști și conformitatea acestora pe teren cu protocoalele de servicii definite (care 

includ inspecția, identificarea dăunătorilor, evaluarea riscurilor, planificarea serviciilor, 

evaluarea abordări alternative ale serviciilor, definirea condițiilor în care sunt aplicate 

măsurile de control și validarea eficacității serviciului) 

16. Populație (public general): persoană care utilizează în mod privat produsul biocid la locul 

de muncă sau la domiciliu (consumator) (de exemplu, manipularea dezinfectanților pentru 

luciu de apă sau repelente împotriva țânțarilor); alți termeni alternativi sunt „amatori” sau 

„non-profesioniști”. Publicul general este o parte a populației sau a cetățenilor care 

utilizează în mod sporadic și privat produse biocide. Principalul acces pe care acestea îl 
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pot avea la informații despre utilizarea corectă a produsului achiziționat și riscurile 

utilizării acestuia va fi cel care însoțește produsul achiziționat (adică disponibil pe etichetă 

sau pliante). 

17. Produs biocid înseamnă orice substanță sau amestec, în forma în care este furnizată 

utilizatorului, care este compus din, conține sau generează una sau mai multe substanțe 

active, având scopul de a distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele 

dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra 

acestora în orice alt mod decât prin simpla acțiune fizică sau mecanică 

18.  Rodenticide: Produse utilizate pentru combaterea șoarecilor, a șobolanilor și a altor 

rozătoare prin alte moduri decât prin alungare sau atragere. 

19. Substanță activă înseamnă o substanță sau un microorganism care exercită o acțiune 

asupra sau împotriva organismelor dăunătoare; 

20. Unități de transport - vehicule, vagoane, tancuri, rezervoare de cale feratã sau alte 

containere de transport în care are loc fumigarea. 

21. Utilizarea în depozitele de deșeuri - utilizare în instalații de tratare a deșeurilor, cum ar 

fi depozitele de deșeuri, centrele de reciclare și instalațiile de compostare municipale 

staționare sau temporare, precum spații de depozitare a deșeurilor menajere, sau 

perimetrele instalațiilor de incinerare. 

22. Utilizarea în clădiri și în jurul clădirilor - utilizarea în interiorul clădirii și în zona din 

jurul acesteia care trebuie tratată pentru a face față infestării clădirii, inclusiv utilizare în 

sistemul de canalizare sau pe nave, dar nu în depozitele de deșeuri sau în zone deschise, 

cum ar fi terenurile agricole, parcurile sau terenurile de golf 

23. Utilizarea în interior–utilizare prin care momeala este plasată într-o clădire sau un 

spațiuînchis în care trăiește sau se hrănește predominant organismul-ținta, în spatele ușilor 

închise. Dacă rozătoarele care trăiesc înafara unei clădiri se pot deplasa liber în locul în 

care este așezată momeala în interiorul clădirii, atunci nu trebuie utilizate produse 

autorizate/avizate pentru utilizarea în interior. Utilizarea în sisteme de canalizare este 

considerată utilizare în interior 

24. Utilizarea în sisteme de canalizare – utilizare într-un sistem de transport subteran format 

din țevi, camere și guri de vizitare care transportă apa de la punctul de producție până la 

punctul de tratare sau evacuare. Există mai multe tipuri de sisteme de canalizare: care 
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transportă apele uzate de la case și clădiri comerciale la stațiile de epurare  sau care 

transporta apă uzată și pluvială combinată şi evacuată în stațiile de epurare sau drene 

separate care transportă apa pluvială direct în apele de suprafață 

25. Utilizarea în spaţiu deschis - utilizare într-o zonă urbană, suburbană sau rurală care nu 

este asociata cu o clădire, precum parcuri, grădini, locuri de joacă, terenuri de sport, păduri 

private sau publice, zone în afara depozitelor de alimente, terasamente / margini de cale 

ferată, stații de triaj, aerodromuri, șantiere, zone imprejmuite pentru creșterea animalelor, 

garduri vii, precum și zone în jurul păsărilor marine care cuibăresc la sol 

26. Utilizarea pe versanți ai cursurilor de apă - utilizare în aproprierea apelor de suprafață: 

râuri, canale de drenaj, șanțuri și lacuri (bălți, lagune), precum și în preajma ecluzelor și a 

digurilor 

27. Utilizatori neprofesionali (public general sau public larg sau amator): grup caracterizat 

prin utilizarea sporadică și privată a rodenticidelor şi/sau a insecticidelor, nu deţine 

instruire specifică cu privire la utilizarea produselor şi obține informațiile despre riscurile 

legate de utilizare doar prin citirea instrucțiunilor de pe etichetă. 

28. Utilizatori profesionali: grup caracterizat prin utilizarea ocazională în afara industriei, pe 

parcursul profesiei a rodenticidelor şi/sau a insecticidelor de ex. fermieri, îngrijitori, 

muncitori angajați în pregătirea / ambalarea / depozitarea / distribuția alimentelor, 

tehnicieni etc. 

29. Utilizatori profesionali instruiți: grup de utilizatori profesioniști care folosesc în afara 

industriei rodenticide şi/sau a insecticide, ca parte a profesiei lor - de ex. operatorii care 

furnizează servicii de combatere a dăunătorilor și lucrătorii care administrează sistemele 

de canalizare cu certificare pe bază de instruire. Acestia dețin cunoștințele, abilitățile și 

competențele necesare pentru a putea lua în considerare riscurile pentru sine și alte 

persoane, precum și pentru specii care nu sunt vizate și pentru a urmări gestionarea 

integrată a dăunătorilor, înainte de a decide că utilizarea unui produs biocid este necesară 

pentru a controla o infestare.  
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Contactul cu clientul este primul pas în procesul de dezinsecţie şi deratizare. Furnizorul de servicii 

profesionale stabilește și înregistrează cerințele clientului, ținând seama în mod specific de orice 

factor de risc relevant sau de preocupările clientului, cerințe care pot avea impact asupra alegerii 

serviciului care urmează să fie propus (de exemplu, natura afacerii clienților, natura și valoarea 

activelor afectate, locație etc.). 

Astfel, utilizatorul profesional instruit ar trebui să:  

1. definească tipul de client, problema dăunătorilor și prioritatea de risc/acțiune asociată 

pentru tipul de client și cerințele sale specifice de afaceri 

2. colecteze informații relevante cu privire la dăunători (activitate, amenajare, mediu 

înconjurător, proiectare locație, dăunători anteriori, tratament anterior, factori de risc) 

3. transmită persoanei responsabile din punct de vedere tehnic, respectiv coordonatorului 

utilizatorului profesional instruit sau echipei, toate informațiile în relație cu riscurile 

menționate mai sus și identificate 

4. dețină acceptul în scris al proprietarului/ocupantului/managerului spațiului pentru 

vizitele necesare inspectării spațiului, pentru efectuarea acțiunii de combatere, precum şi 

data/ora la care acțiunea se poate efectua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONTACTUL CU CLIENTUL 
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1. INSPECȚIA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA LOCAȚIEI 

 

 

Utilizatorul profesional instruit va efectua o evaluare amănunțită pentru a stabili dacă există o 

activitate dăunătoare sau dacă există potențialul de a se stabili o infestare.  

Rezultatele vor fi explicate clientului înainte de proiectarea sau implementarea oricărui program 

de intervenție.  

Evaluarea locației este un cumul între stabilirea locației care reprezintă totodată aria de aplicare 

a produsului biocid pentru combaterea infestării, respectiv locația afectată de dăunător, 

identificarea dăunătorului, precum și a nivelului de infestare.  

Locația supusă infestării poate fi clasificată astfel: 

- Interior 

- Sisteme de canalizare 

- Clădiri și în jurul cladirilor 

- Exterior sau spațiu deschis 

- Depozite de deșeuri 

- Versanți ai cursurilor de apă 

Monitorizarea locației va furniza un diagnostic al situației, așa cum a solicitat clientul și va 

include: 

- detectarea și identificarea speciilor dăunătoare; 

- o evaluare a întinderii și distribuției prezenței acestora, respectiv a nivelului de infestare; 

- o evaluare a factorilor locali contribuabili care ar favoriza proliferarea lor în continuare; 

- identificarea măsurilor preventive care trebuie luate pentru a atenua riscurile proliferării în   

continuare a infestării sau reinfestării; 

 - revizuirea și evaluarea eficacității inspecțiilor, tratamentelor și intervențiilor anterioare, acolo 

unde este cazul. 

În cazul în care această activitate se desfășoară ca parte a unui contract regulat de servicii și în 

cazul în care nu este identificată nici o infestare cu dăunători, activitatea de serviciu va trece la 

monitorizare – a se vede capitolul 14. 

Furnizorul de servicii înregistrează toate inspecțiile în conformitate cu orice contract convenit și 

în conformitate cu capitolul 1. 

2. INSPECȚIA, EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA 
LOCAȚIEI 
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În această etapă a fluxului, utilizatorul profesional instruit trebuie să prezinte competențe specifice, 

astfel încât să poată îndeplini corespunzător următoarele acțiuni:  

a) Descrierea biologiei și comportamentul dăunătorilor relevante asupra sănătății publice 

și a oricăror alți dăunători împotriva cărora este oferit serviciul (inclusiv ciclul de viață, 

habitatul și preferințele alimentare); 

b) Detectarea și identificarea speciilor comune de dăunători asociați cu riscurile pentru 

sănătatea publică și dăunătorii împotriva cărora este furnizat serviciul lor (inclusiv 

speciile nevizate). A se vedea subcapitolele 3.1 și 3.2 

c) Estimarea nivelului de infestare și definirea gradului de distribuție a infestării și riscul 

pentru mediul clientului.  

Aprecierea generalӑ a infestӑrii cu insecte este exprimatӑ prin: infestare slabӑ (micӑ), medie sau 

puternicӑ (mare). Dintre insecte, spre ex. gândacii fiind în primul rând nocturni, o determinare 

sigurӑ a nivelului de infestare cu gândaci se poate face numai ȋn timpul unui control nocturn, 

deoarece s-a constatat cӑ vârful activitӑţii lor se manifestӑ la aproximativ 3-4 ore dupӑ lӑsarea 

ȋntunericului. Apariția lor în timpul zilei indică o infestare masivă. În exterior, infestările apar cel 

mai probabil după perioade cu ploi abundente sau vreme extremă. 

 

2.1. DETERMINAREA NIVELULUI DE INFESTARE CU ROZATOARE 

 

Semnele indicatoare ale prezenței rozătoarelor (US-CDC, 2006), în afară de a vedea rozătoare vii 

sau moarte, sunt: zgomote caracteristice, prezenţa excrementelor. Alte semne includ prezența de : 

cuiburi, resturi alimentare, păr de șobolan, pete de urină și mirosuri caracteristice de șobolan. 

Pentru această determinare existӑ mai multe procedee, dar cel mai adecvat pentru acţiunile de 

combatere ȋn teren este stabilirea indicelui de prezenţӑ sau constanţӑ. Acest indice urmӑreşte 

prezenţa sau absenţa speciilor de rozӑtoare ȋn locația cercetată, constând deci ȋn identificarea 

focarelor. Prezenţa rozӑtoarelor ȋn unitatea de lucru se noteazӑ cu 1, iar absenţa cu 0, nivelul de 

infestare exprimându-se ȋn procente.  

În funcţie de mӑrimea indicelui de prezenţa sau constanţa se ȋncadreazӑ ȋn cinci clase: 

1. clasa      I = < 5% 

2. clasa      II = 5 – 19% 

3. clasa      III = 20 – 39% 



15 
 

4. clasa      IV = 40 – 69% 

5. clasa       V = 70 – 100%. 

Alegându-se o culoare pentru fiecare clasӑ şi cartând prezenţa pe planul unitӑţii respective, se 

obţine o imagine exactӑ a nivelului de infestare.  

 

3. IDENTIFICAREA DĂUNĂTORILOR 

 

3.1. IDENTIFICAREA INSECTELOR 

Insectele - specii vectoare de agenţi patogeni care pot produce maladii transmisibile şi/sau 

generatoare de discomfort sunt reprezentate de: muşte, ţanţari, molii, viespi, gândaci, furnici, 

cӑpuşe, purici, ploşnite, pӑduchi, pӑianjeni, dӑunӑtori de depozit. Dintre acestea, cel mai des 

ȋntâlnite ȋn viaţa de zi cu zi sunt: gandaci, tantari și capuse. 

 

3.1.1. Gandaci   

Gândacii sunt insecte din ordinul  Blattodea, care în natură este reprezentat, pe tot globul de circa 

4000 de specii, din care doar circa 40 de specii actuale, sinantrope, sunt ținta măsurilor de 

combatere. 

Gândacii sunt printre cei mai comuni dăunători din multe case şi diferite tipuri de clădiri. 

Noaptea caută mâncare în bucătării, locuri de depozitare a alimentelor, coșuri de gunoi, scurgeri 

și canalizӑri. Sunt dăunători datorită obiceiurilor lor murdare și mirosului urât. Unele persoane pot 

deveni alergice la gândaci după expunerea frecventă. Gândacii pot juca uneori un rol de purtători 

ai bolilor intestinale, cum ar fi diareea, dizenteria, febra tifoidă și holera.  

 Deși există puține dovezi care să lege gândacii de focare specifice de boală, s-a demonstrat că 

poartă Salmonella typhimurium, Entamoeba histolytica și virusul poliomielitei; fiind considerați o 

sursă de alergeni și declanșatori ai astmului.   

Majoritatea gândacilor produc un miros repulsiv care poate fi detectat în zonele infestate, iar 

vizualizarea gândacilor poate provoca suferințe psihologice sau emoționale considerabile la unii 

indivizi (fobii), marcând condiții insalubre. Nu mușcă, dar au spini masivi pe picioare care pot 

zgâria.  

3. IDENTIFICAREA DĂUNĂTORILOR 
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Gândacii tind să prefere un habitat umed şi cald deoarece majoritatea sunt de origine tropicală. 

Deși unele specii de gândaci tropicali se hrănesc doar cu vegetație, gândacii de interes pentru 

sănătatea publică sunt în mod obișnuit detritivori, putând utiliza orice sursă de hrană cu hidrați de 

carbon. Aparatul bucal este adaptat pentru rupt, mestecat şi supt.  

Aceștia tind să se ascundă în crăpături și fisuri și se pot deplasa liber, prin spații din și pe perete, 

instalații sanitare și alte instalații utilitare. Intrarea în clădire este adesea realizată prin alimente, 

cutii, saci alimentari, alimente pentru animale şi bunuri de uz casnic transportate în ȋnterior. 

Gândacii vor intra în cladirile oamenilor în căutare de adăpost, apă și hrană. 

 Depun ouă protejate de un înveliș rezistent comun  – ootecă, ce poate fi purtată câteva zile de 

femelă, pană i se găsește un loc potrivit: adăpostit, umed – fisuri, mici crevase, întotdeauna aproape 

de o sursă permanentă de hrană. Ooteca protejează ouăle de intemperii, dar și de insecticide. Din 

ouă ies nimfe de dimensiuni mai mici, asemănătoare cu adultul, dar fără structuri pentru 

reproducere, capabile de deplasare și hrănire. După mai multe năpârliri devin adulți – capabili de 

reproducere.   

Ooteca este greu de tratat cu insecticide, acestea din urmă putând fi inactivate, mai ales pe suprafețe 

umede, până la momentul în care ies nimfele.  De aceea, ȋn ultimii ani, se utilizeazӑ produse cu 

hormoni juvenili pentru combaterea multor insecte, deoarece au toxicitate scăzută la vertebrate, o 

acțiune biologică foarte specifică și au capacitatea de a perturba creșterea și reproducerea 

insectelor, find o variantӑ bunӑ pentru utilizarea în medii casnice și publice.  

 Speciile de interes pentru sănătatea publică în zona noastră geografică sunt : 

Blatta orientalis - gândacul negru de bucătărie, are circa 22-27 mm, culoare brună închis sau 

neagră. Ooteca poate conține aproximativ 16 ouă din care eclozează nimfe. După mai multe 

năpârliri, în circa un an de la eclozare, devin adulți.  Blatta orientalis este comună în aer liber și 

trăiește în zone umede și umbroase de lângă sol sau orice altă zonă conținând resturi naturale. 

Adesea va căuta refugiu în interior la răcirea vremii, tolerând temperaturi relativ scăzute. Cele mai 

comune zone pentru a găsi B. orientalis sunt subsoluri, zone între sol și fundație, sub trotuare, în 

conducte de canalizare și sub chiuvete sau orice altă zonă umedă și rece din casă. Se poate deplasa 

pe conducte. În afara casei, acestea agregă uneori lângă sau sub pubele de gunoi. Specia tinde să 

fie sezonieră, adulții apărând primăvara și vara.  
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Fig. 1 Ilustrarea 
principalelor caracteristici 
morfologice ale gândacilor 
de interes pentru sănătatea 
publică: adulți (imago), 
nimfe și ooteca (capsula - 
membranoasă sau dură care 
protejează ouăle până la 
eclozare). 
 

 

Blattella germanica - gândacul roșu de bucătărie, mai mic de dimensiuni decât cel negru, de 

culoare roșcată la maturitate, cu două dungi brun închise pe torace. Fiecare femelă poate produce 

în cursul vieții 4-8 ooteci membranoase, mari, conținând fiecare 30-40 de ouă din care vor ecloza 

în 1-2 zile, în condiții favorabile de temperatură și umiditate, nimfe care vor deveni adulți după 6-

7 năpârliri. Adulții trăiesc 4-5 luni, pot infesta tufișuri și plante de grădină sau se pot adăposti în 

coronament. 

Periplaneta americana - specie termofilă cu răspândire strict legată de spații urbane și construcții 

încălzite. Insecta matură este de culoare roșiatică, crește până la o lungime maximă de 4 cm. 

Nimfele sunt albe când ies pentru prima dată din ou, devin, la următoarele năpârliri  cenușii, în 

cele din urmă întunecându-se la un maro roșiatic, cu aripi subdezvoltate. Ooteca conține 14-28 de 

ouă din care, în funcție de temperatura mediului, eclozează la 30-60 de zile nimfele. După 9 

năpârliri femelele și circa 13 năpârliri masculii, ating stadiul de adult. Femelele pot produce 30 de 

ooteci pe durata vieții. 

 

3.1.2. Țânțari 

Țânțarii aparțin familiei Culicidae (ordinul Diptera, subordin Nematocera). Țânțarii sunt benefici 

din punct de vedere ecologic pentru contribuția lor la biodiversitate, lanțurile alimentare, 

polenizarea și doar unele specii sunt surse de amenințare pentru sănătatea omului și a animalelor 

din cauza rolului lor de vectori ai unor patogeni. Se cunosc aproximativ 20 de specii care au extins 

semnificativ intervalul de distribuție în ultimii ani (ECDC, 2012). Specia invazivă Aedes 
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albopictus (țânțarul tigru asiatic) a fost semnalată în București de peste 10 ani, iar o strategie 

regională de supraveghere și control a fost propusă de Institutul Cantacuzino. 

        De interes pentru sănătatea publică și pentru arealul nostru geografic sunt câteva specii ale 

genurilor Culex, Anopheles și Aedes. Despre adulții de Anopheles se știe că pot fi deosebiți față de 

celelalte genuri, staționând în unghi de 45 de grade, în timp ce celelalte două genuri stau paralel 

cu suprafața. Identificarea lor în scopul monitorizării populațiilor sau a altor studii este apanajul 

specialiștilor.    

Adulții utilizează substraturi cu conținut de zaharuri pentru a obține energie din plante - nectar, 

sevă, fructe în descompunere. Femelele trebuie să suplimenteze cu sânge de la animale - amfibieni 

și reptile, păsări, mamifere, inclusiv de la om, pentru a oferi proteinele necesare dezvoltării ouălor. 

Femela injectează salivă în gazdă, atunci când se hrănește, pentru a opri coagularea sângelui. Prin 

urmare, femela poate fi capabilă să infecteze o nouă gazdă în timpul unei mese de sânge ulterioare 

cu virusuri, bacterii, protozoare, viermi (Filaria), favorizând boli la animale și om. 

Țânțarii sunt insecte holometabole, adică au ciclu de dezvoltare complet:  ou – larvă – pupă – adult 

(imago). Acesta se desfășoară în medie în patru săptămâni. Cele patru stadii larvare și pupa sunt 

acvatice, dar au nevoie de aer pentru a respira, trebuind să ajungă la suprafața apei; pot supraviețui 

în apa poluată cu un conținut scăzut de oxigen, unele specii putând să exploateze oxigenul din 

țesuturile plantelor acvatice (din genul Coquillettidia). În condiții favorabile de disponibilitate a 

hranei și de temperatură a apei (20-25°C), stadiile acvatice sunt parcurse în mai puțin de o 

săptămână.  

Ouăle sunt depuse de către femelă, fie individual (de exemplu, Aedes), fie grupate în pachete 

plutitoare de ouă (Culex), pe suprafața apei (Anopheles și Culex), pe marginea corpurilor de apă 

sau pe pământ umed - genul Aedes. Ouăle depuse pe suprafața apei, eclozează la scurt timp după 

depunere, în timp ce acelea care nu sunt depuse direct în corpurile de apă eclozează după inundații 

sau când nivelul apei crește. Ouăle de Aedes depuse pe sol vor rămâne în așteptare până la un an 

(specii univoltine) sau chiar mai mulți ani, dacă nu sunt inundate de apă. În prezența apei, din ou, 

primul stadiu larvar iese direct în apă, unde se hrănește filtrând particule suspendate în apă sau 

așezate pe fund (materie organică, alge, bacterii, ciuperci).  
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Culex sp. Anopheles sp. Aedes sp. 
Fig. 2 Ilustrarea principalelor caracteristici morfologice ale tantarilor de interes pentru sănătatea publică 

 

Femelele de Aedes se hrănesc sau se odihnesc mai ales în aer liber, în timp ce Culex pipiens 

(țânțarul de casă) se hrănește și se odihnește mai ales în interior.  Femelele se pot hrăni de mai 

multe ori cu sânge în timpul vieții lor adulte (care este de obicei de trei până la patru săptămâni în 

funcție de condițiile meteorologice și de prădători). 

Studiile privind preferința țânțarilor Culex pipiens care ies din diapauză (facultativă) în habitatele 

temperate au arătat că, aproape 20% din țânțarii emergenți primăvara s-ar putea hrăni cu sangele 

mamiferelor, inclusiv rozătoare, deși sunt preferate păsările (Brugman VA şi colab., 2018), iar 

diapauza observată explică supraviețurea virusului West Nile peste iarnă (Faraji și Gaugler 2015; 

Balenghien şi colab., 2007) în zona temperată.   

Femelele unor specii de țânțari depun ouă pe suprafețe umede, cum ar fi noroiul sau frunzele căzute 

și uscate, care pot fi în apropierea apei. Ulterior, ploile sau inundațiile stimulează eclozarea 

larvelor.  Femelele din alte specii își depun ouăle direct pe suprafața apei în locuri precum șanțuri, 

bazine de drenare, anvelope auto depozitate care rețin mici cantitați de apă, pârâiașe care seacă 

și/sau săpături care țin apă de ceva timp - apă care este adesea stagnantă, în apropiere de locuințe: 

în canalizări, pe maidane, în anvelope aruncate, bazine ornamentale, vane și piscine nefolosite, 

cutii de conserve, băi pentru păsări, farfurioare pentru plante și chiar jgheaburi și acoperișuri plate.  

Țânțarii sunt atrași de transpirație, căldură, mirosul corpului și lumină. Se cunoaște faptul că, sunt 

atrași de emisia dioxidului de carbon din respirație, culoarea neagră și parfumurile constituind de 

asemenea atractanți pentru țânțari. 
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3.1.3. Căpușe 

Căpușele fac parte din încrengătura Arthropoda, clasa Arachnida. Această clasă include pӑianjeni, 

scorpioni, precum și ordinul Acari, în care sunt încadrate specii de acarieni și căpușe. În cadrul 

ordinului Acari, subordinul Ixodida cuprinde trei familii de căpușe: Argasidae, Nuttalliellidae și 

Ixodidae. Căpușele din genul Ixodes sunt vectori pentru o serie de zoonoze importante. Până în 

prezent peste 700 de specii de Ixodidae au fost descrise la nivel mondial, dintre care peste 60 se 

întâlnesc în Europa.  Identificarea taxonomică sau genetică este dificilă, fiind apanajul 

laboratoarelor de entomologie medicală sau de cercetare de profil.  

                                    
       A                               B                  C 

Ixodes ricinus. A-adult.  B- Structură de ancorare la capuse (foto original).  C- aparat bucal la Ixodes 

Fig. 3 Ilustrarea principalelor caracteristici morfologice, ale căpușelor de interes, pentru sănătatea 

publică 

 

 Căpușele sunt artropode de dimensiuni foarte mici chiar la maturitate (circa 23 mm după hrănire), 

iar ciclul vital cuprinde stadiile de ou – larvă - nimfă – adult. Ciclul de viață al căpușelor ixodide 

se desfășoară pe durata a 2-3 ani, cu (sau fără) schimb de gazde. Numai stadiul de adult (cu aparat 

bucal dezvoltat adaptat pentru supt și 8 picioare) se poate, morfologic, identifica la nivel de specie. 

Din ou eclozează stadiul larvar cu 6 picioare articulate. Primăvara, acestea se desprind de pe prima 

gazdă (de obicei un rozător mic), cad pe vegetație și trec pe a doua gazdă, tot un rozător, de care 

se prind/ancorează. Aici năpârlesc și trec în stadiul de nimfă (cu 8 picioare dar fără structuri de 

reproducere), se hrănesc și ajung în vara sau toamna următoare adulți – capabili de reproducere, 

de regulă pe o a treia gazdă – un erbivor, un carnivor sau omul. Unele specii pot ierna în stadiul 

de larvă, iar în funcție de condițiile de mediu, ciclul de viață se poate scurta. De asemenea, 

schimbul de gazde nu este obligatoriu. Veverițele, animalele comunitare (câini, pisici) netratate 

antiparazitar și toate speciile de rozătoare constituie rezervor de infestare în spațiile publice și de 

agreement, precum și erbivorele în transhumanță - pentru zonele turistice.  Recent au fost revizuite 
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aproximativ 25 de specii de căpușe în Romania (Mihalca şi Dumitrache, 2012), paraziți hematofagi 

obligatorii pe diverse specii-gazdă (reptile, păsări, mamifere) inclusiv, accidental, omul. În cadrul 

familiei Ixodidae, genul Rhipicephalus este unul dintre cele mai bine reprezentate, având 74 de 

specii recunoscute. Câinele domestic reprezintă gazda tipică pentru R. sanguineus, atât în zone 

rurale, cât și în cele urbane dar și pisicile, rozătoarele, păsările sau oamenii. R. sanguineus poate 

fi vector sau rezervor pentru anumiți patogeni Rickettsia conorii, Ehrlichia canis, Babesia vogeli, 

Anaplasma platys (Gianluca, 2016).  

Un studiu pe specimene (căpușe) recoltate direct de la pacienți pentru arealul Transilvaniei (Briciu, 

2013; Briciu şi colab., 2016) evidențiază numai pe Ixodes ricinus (97.3%) ca purtătoare de 

Borellia, celelalte specii determinate în cadrul studiului - Dermacentor marginatus, 

Haemaphysalis concinna, Haemaphysalis punctata fiind vectori pentru alte boli bacteriene, virale 

sau parazitare. 

 

3.2 IDENTIFICAREA ROZĂTOARELOR 

 

Rozătoarele distrug proprietățile, răspândesc boli, concurează pentru sursele de hrană umană și 

sunt neplăcute din punct de vedere estetic. Bolile, asociate rozătoarelor, care afectează oamenii 

includ: ciuma, tifosul murin, leptospiroza, rickettsioză, febra mușcӑturii de șobolan ș.a..  

Ca grup, rozătoarele au anumite caracteristici comportamentale. Simțul lor tactil este dezvoltat, 

pipăind cu ajutorul mustăților dar și a unor peri sensibili de pe corp, ceea ce explică deplasarea de-

a lungul pereților și între obiecte, peri care le permit un contact constant cu suprafețe verticale. Se 

știe că au o vedere slabă. Au însă un miros extrem de ascuțit și un simț al gustului foarte puternic. 

Cuvântul rozătoare este derivat din verbul latin rodere. 

Șobolanii și șoarecii sunt foarte suspicioși cu privire la orice obiecte sau alimente noi găsite in 

locație în împrejurimile lor (neofobie) (Kay Clapperton, 2018). Această caracteristică explică de ce 

rozătoarele pot supraviețui în medii periculoase. Pentru o capturare eficientă se recomandă: 

împrăștierea hranei în avans  cu câteva săptămani ȋnainte de instalarea unor capcane pentru 

capturarea animalelor vii (Desvars-Larrive, 2018), sau utilizarea de momeli raticide. 
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Sunt trei specii de rozatoare domestice: 

Organism Descriere 

 
ROOF RAT  
(Rattus rattus) 

 
Alias: Black Rat/Tree Rat 

Șobolanul de acoperiș / șobolanul negru 

Șobolanul de acoperiș numit popular șobolan negru, omnivor, cu 
habitat antropic. Durata de viață: circa 50 de luni. (În captivitate 
durata maximă înregistrată a fost circa 4-5 ani). Lungimea 
corpului adultului este în medie 44 mm. Masă corporală medie: 
37 g. Vârsta de înțarcare: circa 28 zile, debutul fertilității la circa 
116 zile, interval între nașteri - 31 de zile, cu 5-10 pui. Consumă 
circa 15 g de hrană pe zi și circa 15 ml apă. Șobolanii de pe 
acoperiș se cuibăresc deasupra solului și trăiesc în iederă, viță de 
vie sălbatică, mansarde, garaje și grămezi de lemn. Va intra în 
clădiri dacă li se va oferi ocazia și va folosi deseori liniile de 
utilitate și gardurile ca piste. Preferă să se hrănească cu fructe, 
nuci, iederă și alimente pentru animale de companie care se 
găsesc în mod obișnuit în zonele rezidențiale. Cățărător agil, dar 
nu-i place să înoate. 

 
NORWAY RAT  

(Rattus norvegicus) 
 

Alias: Sewer Rat/Wharf Rat 
Șobolanul brun / șobolanul cenușiu 

Norway rat numit popular șobolan brun este mai mare și mai 
agresiv decât șobolanul de pe acoperiș. Are ochi și urechi mai 
mici decât șobolanul de pe acoperiș, iar coada este mai scurtă 
decât lungimea combinată a capului și a corpului. Lungimea 
medie a corpului: 52 cm, masă corporală circa 53 g. Poate avea 
3-4 generații pe an, devenind fertil la circa 55 de zile. 
Deosebirea dintre cele două specii de șobolan are la bazӑ 
caracterele morfologice, dar și comportamentale. Șobolanul 
norvegian trăiește și cuibărește în sistemul de vizuini subterane 
și se găsește în general în zone agricole, pârâuri, canalizări și 
cartiere dezvoltate ocazional. Poate trăi, de asemenea, în clădiri, 
subsol, pârâuri, maluri, sub vie de mure, sub piloți de lemn. Se 
hrănește cu gunoi, hrană pentru animale de companie, resturi de 
carne, cereale, fructe și legume. 

 
HOUSE MOUSE  

(Mus musculus) 
                       Șoarecele de casă 

Șoarecele de casă este mic, subțire, iar coada este mai lungă decât 
lungimea capului și a corpului. Dimensiunea corpului său variază 
între 2-1/2 și 3-4/5 cm lungime. Culoarea corpului său este în 
general maro cenușiu, cu burta cenușie sau bufonată. Șoarecii 
casnici sunt alpiniști agili și se pot potrivi prin deschideri cu 
diametrul de până la ¼ inci. Mănâncă multe tipuri de alimente, 
dar preferă semințele și cerealele. Greutate: circa 10 g. Este 
granivor, cu duratӑ medie de viață de 72 luni. Vârsta de înțărcare: 
22 de zile. Debutul fertilității este la 65 zile și are 4 – 5 generații 
pe an. 
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Iată cum puteți verifica : 

Ascultă : 

➢ După lăsarea întunericului, aprinde luminile într-o cameră întunecată sau la subsol și ascultați 

orice sunet care se scurge. 

➢ Ascultă, când este liniște, sunetele de rosătură. 

Privește : 

➢ Mută materialele și mobilierul depozitate pentru a descoperi orice ascunzătoare. 

➢ Uitați-vă la produsele ambalate, ușile, ferestrele, plăcile și cablurile electrice pentru pete 

mestecate, urme de dinți, așchii de lemn sau așchii. 

➢ Verifică dacă există pământ proaspăt săpat lângă găurile din jurul fundațiilor, pereților și 

terasamentelor. Uită-te sub trotuare, podele și platforme. 

➢ Verifică dacă există urme de frecare - pete întunecate de-a lungul holurilor sau lângă țevi, 

grinzi, marginile scărilor sau în jurul găurilor roase. 

➢ Verifică dacă există excremente în apropierea pereților, a alimentelor și a căilor. Deșeurile 

proaspete sunt întunecate și moi; excremente vechi sunt dure, sau cenușii și casante. 

Deșeurile proaspete sunt un semn sigur al unei infestări actuale. 

Urmărește : 

➢ Zonele prăfuite prezintă adesea semne de amprente de labe sau semne de coadă. Presăra 

făină în jurul zonei și verificați dacă există urme pentru câteva zile. 

➢ Așează o cantitate mică de alimente unde șobolanii pot ajunge și verifică zilnic dacă există 

semne de hrănire. 

 

 

 

 

 

 

 

Cu cât știi mai repede că șobolanii au intrat în casa ta, cu atât va fi mai ușor să scapi de ei ! 
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4. EVALUAREA INFESTĂRII ȘI ANALIZA CAUZEI  

 

 

Atunci când este detectată o activitate dăunătoare, un utilizator profesional instruit trebuie să 

efectueze o evaluare amănunțită. Evaluarea, așa cum s-a prezentat și la capitolul 2, furnizează un 

diagnostic al situației și include cel puțin: 

- detectarea și identificarea oricărei specii dăunătoare, precum și o evaluare a întinderii și 

distribuției prezenței acestora; 

- identificarea potențialului sau prezenței speciilor/organismelor dăunătoare; 

- o evaluare a factorilor locali contribuabili care ar favoriza proliferarea lor în continuare; 

- identificarea măsurilor preventive, inclusiv acțiunile corective ale clienților necesare pentru 

a atenua riscurile unei infestări ulterioare; trebuie făcută o distincție în recomandări în cazul 

în care clientul este responsabil pentru luarea unei acțiuni corective sau modificarea 

practicilor locale; 

- o revizuire și evaluare a eficacității inspecțiilor, tratamentelor și intervențiilor anterioare, 

acolo unde este cazul. Se va face și se va înregistra o notă specială a situațiilor în care clientul 

nu a reușit să acționeze în conformitate cu recomandările anterioare desemnate ca fiind 

responsabile și impactul potențial asupra susținerii infestării actuale. 

În cazul în care se identifică prezența organismelor dăunătoare, furnizorul de servicii profesionale 

depune toate eforturile rezonabile pentru a stabili și urmări posibilele surse de infestare; aceste 

constatări trebuie luate în considerare atât în cadrul oricăror recomandări formale, cât și în 

conceperea oricăror strategii preventive și de tratament. 

 

 

 

 

 

4. EVALUAREA INFESTĂRII ȘI ANALIZA 
CAUZEI 
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5. EVALUAREA RISCURILOR PENTRU CLIENT ȘI LOCAȚIE 

 

Înainte de a stabili tratamentul de dezinsecție sau deratizare, utilizatorul profesional instruit trebuie 

să întocmească o evaluare de risc respectând următorii pașii:  

1. Documentare pentru o evaluare a riscului operațional de sănătate și siguranță pentru 

serviciile care vor fi furnizate pe locație 

2. Comunicarea către client a implicațiilor asupra sănătății și siguranței ale: factorilor de 

amplasare a locației, inclusiv vehicule în mișcare, electricitate, spații închise, apropierea 

zonei de risc de alte zone de lucru 

3. Identificarea impactului dăunătorilor asupra afacerii clientului și prezentarea 

compromisurilor dintre eficacitatea, viteza și toxicitatea abordărilor alternative de 

combatere 

4. Descrierea prevederilor din legislația specifica din România și a celei europene relevante 

privind siguranța omului, a mediului, protecția animalelor și bunăstarea animalelor pentru 

serviciile de combatere a dăunătorilor pe care le oferă. 

5. Identificarea constrângerilor de la fața locului (acces, lucru de la înălțime, specii care nu 

vizează, cerințe de audit ale amplasamentului, reglementări aplicabile amplasamentului sau 

clientului) care vor avea impact asupra protocoalelor de combatere a dăunătorilor. 

6. Identificarea căilor posibile de contaminare a mediului și recomandarea de intervenții 

preventive adecvate. 

7. Descrierea pregătirii locului de pre-tratament, inclusiv orice excluderi, avertismente sau 

măsuri speciale necesare 

8. Descrierea curățarii locului post-tratament, inclusiv orice avertismente sau măsuri 

speciale necesare 

9.  Folosirea de către utilizatorul profesional a echipamentelor adecvate pentru a lucra 

corect la înălțimi 

10. Precizarea impactului metodei de combatere selectate asupra bunăstării animalelor a 

speciilor țintă și non-țintă 

5. EVALUAREA RISCURILOR PENTRU CLIENT ȘI 
LOCAȚIE 
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11. Stabilirea într-un mod corect a așteptărilor clientului cu privire la procesul de 

combatere a dăunătorilor, inclusiv niveluri acceptabile de dăunători care vor fi tolerate, 

după caz. 

Atunci când se iau în considerare strategii alternative de tratament, utilizatorului profesional 

instruit trebuie să țină cont de următoarele: 

- orice implicații care decurg din cerințele naturii și structurii spațiilor, mediului și locației, precum 

și din activitățile desfășurate la locul respectiv; 

- atitudinea clientului față de risc (adică natura organismelor dăunătoare, probabilitatea prezenței 

și/sau proliferării și o evaluare realistă a consecințelor probabile pe care o astfel de prezență le-ar 

avea asupra clientului); 

- impactul probabil al intervenției asupra mediului și a speciilor nevizate.  

În concluzie, la sfârșitul acestei etape furnizorul de servicii profesionale trebuie sa dețină 

informații suficiente pentru a:  

➢ selecta produsele biocide și metodele corecte pentru combaterea dăunătorilor și a 

explica corect selecția, luând în considerare atitudinea clientului față de risc, localizarea 

acestora și mediul în care se află locul de muncă 

➢ explica modul în care se vor desfășura lucrările specifice de combatere a dăunătorilor 

pentru a se conforma legislației aplicabile domeniului specific 
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6. DESCRIEREA ŞI SELECȚIA INSECTICIDELOR/RODENTICIDELOR CE 

URMEAZA A FI UTILIZATE IN COMBATEREA DĂUNĂTORILOR 

 

 

6.1. DESCRIEREA INSECTICIDELOR 

 

Insecticidele, acaricidele și produsele pentru controlul altor artropode sunt utilizate în combaterea 

artropodelor în locuri în care acestea sunt nedorite de oameni, de ex. muște în grajduri, furnici în 

case și gândaci în bucătării și sunt produse biocide încadrate în tipul de produs TP18. Tipul de 

produs include atât produsele utilizate pentru distrugerea organismului țintă, cât și produse care 

într-un anumit fel obstrucționează dezvoltarea normală a organismului țintă. Există metode diferite 

de aplicare utilizate atât de profesioniști, cât și de neprofesioniști, după caz:  

✓ prin pulverizare, aerosoli și ceață,  

✓ cu gaze 

✓ prin hârtie şi plăci speciale contra muștelor,  

✓ prin vopsire / cu produse de întindere,  

✓ prin cutii momeală,  

✓ cu pulberi,  

✓ altele.  

Insecticidele conţin substanțe toxice utilizate pentru uciderea insectelor, în principal pentru a 

elimina insectele purtătoare de boli în anumite zone. Insecticidele pot fi clasificate (Encyclopædia 

Britannica, 2019) în mai multe moduri, pe baza chimiei lor, a acțiunii lor toxicologice sau a 

modului lor de penetrare asupra insectelor. În funcție de modul de penetrare, insecticidele sunt 

clasificate în funcție de efectul lor la ingestie (otrăvuri stomacale), inhalare (fumiganți) sau la 

penetrarea învelișului corpului insectelor (otrăvuri de contact). Majoritatea insecticidelor sintetice 

pătrund în corpul insectelor prin toate aceste trei căi, dar se diferenţiază prin chimia lor de bază. 

Pe lângă compoziția sintetică, existã insecticide sub formã de compuși organici care apar în mod 

natural în plante, la fel ca și unii compuși anorganici; unele dintre acestea sunt permise în aplicațiile 

6.  DESCRIEREA ŞI SELECȚIA 
INSECTICIDELOR/RODENTICIDELOR CE URMEAZ Ă A FI 

UTILIZATE IN COMBATEREA DĂUNĂTORILOR 
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de agricultură ecologică. Majoritatea insecticidelor sunt pulverizate pe vegetaţie și alte suprafețe 

traversate de insecte. 

Majoritatea insecticidelor acționează prin contact. Chiar și în cazul spray-urilor sau a aerosolilor 

auto-presurizați, acțiunea principală este prin contact direct. Forma de comercializare a unui 

insecticid poate fi: gaz, lichid (lichid emulsionabil sau microîncapsulat, lac) sau solid. Printre gaze 

se numără dioxidul de carbon, azotul, acidul cianhidric și difluorura de sulfuril. Alte biocide cum 

ar fi fosfura de aluminiu sau difosfura de trimagnesiu eliberează gazul fosfină atunci când acestea 

intră în contact cu umiditatea. Lichidele se aplică în principal pe suprafețe prin pulverizare, 

atomizare și atomizare la cald. Solidele pot fi utilizate ca generatoare de fum (prin combustie), ca 

pulberi de contact sau pulberi umectabile, ca granule dispersabile în apă sau ca momeli. Pulberile 

trebuie aplicate în zonele inaccesibile în care este puțin probabil să fie îndepărtate în timpul 

curățării sau prin prăfuire. 

 

6.1.1. Categorii de insecticide în funcţie de modul de penetrare asupra organismului ţintă 

Otrăvurile stomacale sunt toxice numai dacă sunt ingerate și sunt eficiente împotriva acelor 

insecte ce au părți bucale care mușcă sau mestecă, precum gândacii. Datorită toxicităţii, otrăvurile 

stomacale au fost înlocuite treptat cu insecticide mai puțin periculoase pentru om și alte mamifere. 

Otrăvurile de contact pătrund în pielea dăunătorului și sunt utilizate împotriva artropodelor. 

Insecticidele de contact pot fi împărțite în două grupe principale: compuși naturali și compuși 

organici sintetici. Deși acești compuși au fost inițial derivați din extracte de plante, ulterior au fost 

sintetizați. De obicei, insecticidele naturale nu pot oferi protecție împotriva invaziilor prelungite, 

fiind în mare parte înlocuite cu insecticide organice sintetice mai noi. 

Fumiganții sunt compuși toxici care intră în sistemul respirator al insectei prin spiraculele sale 

sau prin orificiile de respirație. Acestea includ substanțe chimice precum acidul cianhidric. 
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6.1.2. Categorii de insecticide în funcţie de forma de condiţionare şi de aplicare 

 

 

Produse sub formă de spray-uri şi pulverizatoare 

 

Generatoarele de aerosoli (spray-uri) sunt produse auto-presurizate manuale, 

portabile, gata de utilizare, care se dispersează cu un propulsor precum butanul. 

Pulverizatoarele cu sistem manual de declanșare (pulverizatoare manuale) 

portabile, se dispersează prin presiune indusă mecanic. 

 

 

Cartușele de aerosoli aplicate printr-o 

singură lovitură sunt aerosoli auto-

presurizați numiți adesea „fogger” sau 

„fumigatoare” concepute pentru a 

elibera întregul conținut sub formă de 

ceață pentru tratamente în spațiu 

 

Produse sub formă de praf 

Insecticidele sub formă de praf sunt produse gata-de-utilizare care 

distribuie insecticide cu ajutorul unui agitator sau a unei pompe rotative. 

În zonele umede se folosesc de asemenea pulberi umectabile care nu 

sunt inactivate de apă.  
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Produse utilizate cu ajutorul difuzoarelor și prin generare de fumuri 

 

Produse utilizate ȋn sistemele de formare a cețurilor (sisteme fogger)  

 

Majoritatea dispozitivelor care 

formeazã ceață sunt utilizate 

exclusiv de către utilizatorii 

profesioniști și produc picături 

fine de insecticid (5 până la 30 

μm) care rãmân suspendate în aer 

pentru tratamente ȋn spațiul 

aerian. Pentru formarea cețurilor 

la rece, formularea este introdusă 

într-un flux variabil de aer 

generat de o turbină. 

Pentru formarea cețurilor la cald, se adaugă un cartuș de încălzire care crește rata de volatilizare a 

lichidului de ceață prin atingerea intervalelor de temperaturi ȋntre 60° C şi 80° C. În comparație cu 

ceața rece, ceața caldã generează particule mai mici, care rămân mai mult timp în aer. 

 

 

Difuzoarele sunt utilizate în 

esență de către publicul larg și 

constau dintr-un rezervor (de 

exemplu, hârtie impregnată sau 

stick-uri/beţe ambalate) din 

care insecticidul (de obicei 

piretroizi) se evaporă pasiv sau 

prin încălzitoare electrice de 

vaporizare. 

Generatoarele de fum, cum ar fi 

spiralele, constau dintr-un amestec de 

insecticid cu un agent de umplere 

combustibil și fumul se produce la 

aprinderea particulelor sub-micronice 
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Organizaţia Mondialã a Sãnãtãţii definește ceața (sinonime: ”aerosol”, “fog”) ca fiind 

aerosuspensia cu picături având diametrul mediu <50 μm, în timp ce aerodispersia (“mist”) fiind 

o aerodispersie cu picături având diametrul mediu între 50 μm și 100 μm (WHO, 2006). 

Produse aplicate prin ȋmprãştiere  

Pentru zona de creștere a animalelor în grajduri, este 

foarte frecventă ȋmprãştierea granulelor pe podea acolo 

unde este prezent un substrat organic (de exemplu 

gunoi de grajd, așternut de paie și furaje vărsate), 

precum şi pulverizarea soluțiilor pe podea, pereți și 

tavan.  

 

Produse aplicate prin ȋntindere  

 

Ȋntinderea insecticidelor, de exemplu cu o perie 

(„periere”), se efectuează ȋn locuri pe care de obicei se 

aşeazã insectele, de ex. pe glafuri, tavan, grinzi, abajururi 

etc. În unele cazuri, insecticidul este amestecat cu 

substanțe care atrag insectele. 

 

Produse sub formã de gel și momeli 

Gelurile insecticide sunt adesea amestecate cu un atractant alimentar sau cu un feromon și se aplică 

în zone cu urme de insectele târâtoare, precum gândaci, furnici.  

De obicei, acestea sunt produse gata-de-aplicate cu un pistol sau în 

sisteme sigilate, cum ar fi stațiile de momeli. De asemenea, sunt 

comercializate momeli gata de utilizare care constau din blocuri sau 

granule. De aceea, sunt numite capcane chimice, spre deosebire de 

capcanele fizice în care un agent de atragere este combinat cu un 

adeziv sau bobine de înaltă frecvență sau UV  
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6.2. DESCRIEREA RODENTICIDELOR 

 

6.2.1 Categorii de rodenticide în funcție de substanța activă 

Majoritatea rodenticidelor sunt disponibile în comerț ca momeli conțin inhibitori ai coagulării 

sângelui, așa-numiții anticoagulanți (denumiți și antagoniști ai vitaminei K) – a se vedea tabelul 

nr. 1. Dacă un șobolan sau un șoarece ingerează produsul, aceste substanțe active vor provoca o 

pierdere a capacității de coagulare a sângelui și, de obicei, provoca moartea animalului în câteva 

zile din cauza sângerărilor interne. Ca regulă generală, efectele vor începe la 3-7 zile după ingestie, 

astfel încât rozătoarele să nu poată asocia efectul toxic cu momeala otrăvitoare și, prin urmare, să 

nu devină suspicioase cu privire la momeală (“timiditate faţă de momeală”). 

Tabelul nr. 1 Anticoagulanți aprobați ca substanțe active biocide în rodenticide 

Tip de rodenticide Substanță activă 
Rodenticide anticoagulante din prima generație (FGAR) Clorofacinona 

Coumatetralyl 
Warfarina 

Rodenticide anticoagulante din a doua generație (SGAR) Brodifacoum 
Bromadiolonă 
Difenacoum 
Difetialonă 
Flocoumafen 

 

Rodenticidele anticoagulante de a doua generație, SGAR, sunt mai toxice și adesea un singur aport 

este suficient pentru absorbția unei doze letale (rodenticide cu doză unică). Dar aceste substanțe 

active sunt mai puțin degradabile decât FGAR și tind să se acumuleze în organisme și în lanțul 

alimentar. 

Motivul pentru care aceste substanțe au fost aprobate în cele din urmă a fost legat de protecția 

împotriva bolilor infecțioase transmise de rozătoare, pentru a căror combatere nu există alternative 

până în prezent. Prin urmare, riscurile pentru mediu au fost puse în balanță cu beneficiile lor pentru 

sănătatea publică și igiena. Cu toate acestea, toate substanțele active anticoagulante sunt supuse 

unor măsuri cuprinzătoare de reducere la minimum a riscurilor pentru oameni și a mediu. Astfel, 

în cadrul regulamentelor de aprobarea acestor substanţe, s-a stipulat că trebuie aplicate toate 
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măsurile disponibile și adecvate de atenuare a riscurilor dacă rodenticidele anticoagulante sunt 

autorizate de autoritățile naționale competente. 

Toți anticoagulanții care au fost aprobați ca substanțe active pentru produsele biocide sunt acum 

clasificați ca toxici pentru reproducere (fie categoria 1A, fie 1B) și ca substanțe toxice specifice 

pentru organe țintă la expunere repetată (cu „marcajul” STOT RE). 

Toate rodenticidele disponibile în comerț și care conțin anticoagulante într-o anumită concentrație 

trebuie etichetate corespunzător. Clasificarea rodenticidelor (produselor) anticoagulante ca toxice 

pentru reproducere sau toxice pentru organe țintă are implicații directe asupra autorizării acestora 

şi a tipului de utilizatori (profesionali instruiţi sau neprofesionali). 

Rodenticidele care au fost clasificate ca toxice pentru reproducere Categoria 1A și 1B nu sunt 

autorizate pentru utilizare de către publicul larg. Acest lucru se aplică și pentru FGAR, care au fost 

permise până acum pentru această categorie de utilizatori. Etichetele produsului conțin informații 

despre categoriile de utilizatori autorizați. 

Rodenticidele anticoagulante care au fost clasificate drept toxice pentru anumite organe țintă 

trebuie utilizate numai de către utilizatori profesioniști instruiți. 

Rodenticidele fãrã acţiune anticoagulantã au alte moduri de acțiune. De exemplu, 

colecalciferolul este o vitamină (D3) solubilă în grăsimi care poate fi utilizată ca rodenticid prin 

acţiune toxicã acutã (hrănire simplă) și/sau cronicã (hrănire multiplă). Moartea animalului este 

cauzată de blocaj circulator, insuficiență cardiacă și renală. Simptomele otrăvirii apar de obicei 

până la 2-3 zile de la administrare. Alfacloraloza este un narcotic cu efect rapid care încetinește o 

serie de procese metabolice esențiale. Este eficientã împotriva rozătoarelor mici, cum ar fi șoarecii 

care au un raport ridicat suprafață/volum și, prin urmare, suferă rapid de hipotermie letală. 

Condițiile de temperatură rece sunt cele mai favorabile. 
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6.2.2. Categorii de rodenticide în funcţie de forma de condiţionare  

În acţiunile de deratizare se utilizeazӑ produse rodenticide/raticide (produs biocid TP14) cu diverse 

formulӑri:  

 

Boabe de cereale impregnate cu substanţӑ activӑ:  

Deoarece cerealele sunt un component dietetic important în 

nutriția majorității rozătoarelor, acestea sunt utilizate în 

mod obișnuit ca material de bază pentru momeala 

rozătoarelor. Unele rodenticide sunt impregnate pe cereale. 

Pentru acest tip de rodenticid, pot fi folosite diferite cereale 

precum grâul, orezul, porumbul, ovăzul sau orzul. 

La producerea cerealelor impregnate, se folosește un adeziv, de obicei ulei, care servește ca liant 

al substanței active rodenticide pe suprafața cerealelor. 

Granule - “pellets”: granulele de rodenticide se 

compun în general din cereale măcinate amestecate cu 

un concentrat de ingredient activ. Masa este forțată sub 

presiune printr-o matriță și căldura este utilizată pentru 

a modifica compoziția biochimică a amestecului, astfel 

încât granula să fie stabilă fizic după extrudare. 
 

 

Pastӑ proaspatӑ: Cea mai recentă dezvoltare a produselor 

rodenticide include pastele, care conțin cereale sub formă de 

particule fine, legate prin adăugarea de grăsimi, uleiuri și agenți 

de gelificare. 

Blocuri cerate sau capcane ecologice: Blocurile se 

compun în principal din cereale întregi, sparte sau 

măcinate și substanța activă rodenticidă. În plus, 

majoritatea momelilor sub formă de bloc de conțin o 

proporție substanțială de parafinã 
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Momelile lichide sunt utilizate pentru combaterea rozătoarelor 

în locurile în care sursele de apă din habitatul lor sunt rare și în 

care alimentele disponibile sunt uscate, cum ar fi în depozitele și 

morile de cereale. Momelile lichide sunt administrate prin 

intermediul fonturilor de băut sau al jgheaburilor. Deoarece 

manipularea concentratelor lichide pentru prepararea abururilor 

este inerent periculoasă pentru utilizator, concentratele nu mai 

sunt permise în țările europene. Ca alternativă, sunt acum 

disponibile pe piață formulări gata de utilizare, care sunt deja 

livrate într-un dispozitiv special pentru băut. 

Așa-numitele formulări de „contact” (geluri și spume) 

sunt aplicate pe suprafețele din cale, în țevi, cavități din 

perete și vizuini. Picioarele și blana rozătoarelor se 

contaminează, iar rodenticidul este ingerat în timpul 

îngrijirii. Utilizarea prafurilor de contact (pulberi de traseu 

sau de urmărire) este interzisă în țările europene din cauza 

concentrațiilor mari de substanță activă pe care le conțin și 

a potențialului lor de a deveni aerian. 
 

 

Doar puține rodenticide sunt aplicate ca fumiganți (adică 

dioxid de carbon, fosfură de aluminiu, cianură de hidrogen) 

de către profesioniști instruiți în circumstanțe specifice. 

Fumiganții cu rodenticide sunt utilizați în instalații care pot 

fi închise etanș la gaze, cum ar fi calele navelor, containerele 

sau silozurile de cereale.  

La o scară mai mică, fumiganții sunt utilizați în dispozitivele speciale de captare a rozătoarelor. 

Fumiganții sunt aplicați și pentru gazarea vizuinelor de rozătoare. Fumigarea vizuinelor trebuie 

făcută numai în zonele în care nu există urme de organisme nevizate. 

Formulările momeală solide sunt disponibile în vrac sau  plicuri împachetate în hârtie sau un 

material polimeric. Adăugarea unui colorant de avertizare, precum și includerea unui agent 

amãrealã în formulări sunt obligatorii în țările Uniunea Europeană.  
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În plus, unele formulări de momeală pentru sistemele de canalizare conțin inhibitori de mucegaiuri 

pentru a încetini rata descompunerii momelii în atmosfera umedã din mediu. 

 

Momelile raticide se amplasează ȋn staţii de 

intoxicare (puncte de intoxicare)/capcane, 

pentru a ȋmpiedica ȋmprăştierea, deteriorarea 

sau contaminarea lor, precum şi accesul 

speciilor care nu sunt vizate sau al copiilor. 

Orice produs biocid TP14 - rodenticid se utilizeazӑ conform indicaţiilor ȋnscrise ȋn Aviz/Certificat, 

acte administrative eliberate de catre Comisia Nationala pentru Produse Biocide. 

 

6.2.3. Categorii de rodenticide în funcţie de utilizări  

În autorizația acordată rodenticidelor, se face distincția între diferite domenii de utilizare (precum, 

„în interior”, „în interiorul și în jurul clădirilor”, „zone/spaţii deschise”, „sisteme de canalizare”, 

“versanți ai cursurilor de apă” și „depozitele de deșeuri” și “fumigarea” în vizuinele rozătoarelor 

din pământ. 

 

Autorizarea utilizărilor în interior: Utilizarea este limitată la 

clădiri și spații închise. Pentru această utilizare, este esențial ca 

rozătoarele țintă să nu se poată deplasa liber între zonele 

interioare și exterioare. Rodenticidul se aplică în stațiile de 

momeală. Numai utilizatorii profesioniști instruiți au voie să 

aplice momeală fără stații de momeală în zone care trebuie să 

fie inaccesibile copiilor și animalelor nevizate. 

Exemple de astfel de zone includ pâlnii de ghidare a cablurilor, zone între pereții despărțitori și 

dulapurile de comutare. În spaţiile interioare, riscul de otrăvire pentru copii și animale de companie 

este este mare. Dar, rozătoarele se pot deplasa, de asemenea, între zonele interioare și cele 

exterioare și, prin urmare, poate exista și riscul de otrăvire secundară a animalelor sălbatice și a 

animalelor de companie (precum pisicile) din zonele exterioare. 
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Autorizarea utilizărilor în spaţiile din și în 

jurul clădirilor: Pentru a asigura un control 

eficient al rozătoarelor, poate fi necesar să se 

amplaseze momeala în interior și în zone 

adiacente la exteriorul clădirii.  
 

În cadrul Ghidului ECHA (2018) pentru PT 14, combaterea rozătoarelor din jurul clădirilor se 

referă la următoarele situații: 

• Protecția sănătății oamenilor și animalelor 

• Protecția structurii de bază a clădirii 

• Protecția clădirilor locuite sau utilizate de oameni 

• Protecția oricărui tip de locații zootehnice 

• Protecția clădirilor pentru asigurarea unor procese de producție adecvate din punct de 

vedere igienic și tehnic 

• Protecția clădirilor care sunt utilizate pentru depozitarea alimentelor și / sau a furajelor și 

a produselor alimentare, precum și a altor bunuri (de exemplu, produse din lemn, mașini, paie etc.) 

• Protecția clădirilor care asigură infrastructura (de exemplu, șantierele, stațiile de 

transformare) 

• Protecția structurilor utilizate pentru transportul oamenilor și mărfurilor 

Momelile trebuie amplasate în stații de momeală, care sunt așezate direct lângă peretele clădirii în 

zone exterioare. În acest caz, riscul ca animalele nevizate să se hrănească cu momeala este în mod 

natural disproporționat mai mare decât atunci când momeala este utilizată în interior - mai ales 

dacă momeala este împrăștiată de șobolani sau șoareci în afara stației de momeală. 
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Autorizarea utilizărilor în spaţiile deschise: Acest scenariu se 

referă la utilizarea rodenticidelor în zonele urbane, suburbane sau 

rurale și nu este asociat cu clădirile, de ex. în parcuri, locuri de 

joacă, terenuri de sport, pentru protecția digurilor sau pe terenurile 

de golf, păduri private sau publice, zone în afara magazinelor 

alimentare, terasamente de cale ferată / șanțuri, șantiere, 

aerodromuri, garduri vii.  

Scopul acestui tip de utilizare este protecția unei zone peisagistice. Habitatul rozătoarelor este în 

vizuini și locuri de cuibărit în afara clădirilor, iar hrănirea are loc și pe teren deschis. Campaniile 

de deratizare  în spaţii deschise cuprind o suprafață mai mare și o densitate mai mică de puncte de 

momeală pe unitate de suprafață, comparativ cu combaterea rozătoarelor din jurul clădirilor. 

Depozite de deșeuri / gropile de gunoi, precum și versanții malurilor sunt tipuri speciale de zone 

deschise. Deoarece modul de utilizare a momealii este diferit în comparație cu utilizările din spaţii 

deschise, aceste domenii de utilizare sunt autorizate separat. 

Cu excepția cazului în care se indică altfel pe eticheta produsului sau în instrucțiunile de utilizare, 

produsele autorizate pentru „spaţii deschise” pot fi utilizate și în vizuinele rozătoarelor din 

pământ. După introducerea momelii într-o vizuină, vizuina trebuie acoperită (de exemplu cu o 

piatră) pentru a preveni respingerea momelii. Datorită riscului deosebit de mare de otrăvire primară 

sau secundară, numai profesioniștilor instruiți li se permite să folosească rodenticide în „spaţii 

deschise”. 

     
Autorizarea utilizărilor în sisteme de canalizare: Doar 

profesioniștii instruiți au voie să folosească rodenticide în 

canalizări. Momeala se aplică fie pe o sârmă într-o gură de 

vizitare, fie într-o stație de momeală impermeabilă, care 

este instalată în gura de vizitare. Trebuie avut grijă ca 

momeala să nu intre în contact cu apa și să nu fie spălată.  
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Sistemul de canalizare este în principal un sistem de transport subteran de țevi, camere și guri de 

vizitare care transportă apă de la punctul de producție până la punctul de tratare sau evacuare. 

Există mai multe tipuri de sisteme de canalizare. Canalele sanitare sunt sisteme de transport de la 

case și clădiri comerciale, în principal către stații de epurare (STP). În plus, pot fi construite 

canalizări separate pentru a transporta apa de ploaie direct spre corpurile de apă de suprafață. 

Canalele de apă mixte combină apa de canalizare și apa pluvială în aceeași conductă / sistem. Apa 

mixtă este descărcată în general către STP-uri, dar în caz de condiții meteorologice grele, 

combinația dintre deșeuri și apa de ploaie poate fi deversată direct în corpurile de apă de suprafață. 

 

Autorizarea utilizărilor în depozite de deșeuri: 

Acesta este o utilizare specială, diferită de cele 

„din interiorul și din jurul clădirilor” sau din 

„spaţii deschise” în ceea ce privește cantitatea de 

rodenticid aplicată și frecvența de aplicare. În plus, 

introducerea momelii în pământ, de ex. în vizuini 

de șobolani, nu este permisă pentru această 

utilizare, spre deosebire de „utilizarea în spaţii 

deschise”. 

Atunci când se utilizează rodenticide la depozitele de deșeuri, acestea trebuie plasate în stații de 

momeală sau în zone care nu sunt accesibile copiilor sau animalelor nevizate. Depozitele de 

deșeuri cuprind instalații de tratare a deșeurilor, cum ar fi rampele de gunoi, centre de reciclare și 

instalații municipale de compostare. Depozitele de deșeuri pot fi staționare, și temporare sau 

depozite pentru deșeurile menajere precum cele necesare ca tampon la instalațiile de incinerare. 

Datorită disponibilității permanente de alimente și „transportului” rozătoarelor prin vehiculele de 

colectare a deșeurilor, infestările cu rozătoare reprezintă o problemă permanentă în aceste zone. 

Prin urmare, utilizarea rodenticidelor la depozitele de deșeuri este eficientă numai atunci când 

acești factori sunt, de asemenea, controlați. Dacă colectarea și depozitarea deșeurilor este bine 

organizată, utilizarea rodenticidelor poate fi redusă la minimum.  
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Autorizarea utilizărilor pe versanți ai cursurilor de 

apă. Pantele malurilor cursurilor de apă (râuri, canale 

de drenaj, șanțuri de berme) și lacuri (iazuri, lagune), 

precum și zonele umede sunt habitatul rozătoarelor 

semi-acvatice, precum două specii din subfamilia 

arvicolinae, adică șobolanul de apă (Arvicola 

terrestris) și bizamul (Ondatra zibethicus). 
 

Organismele semiacvatice sunt în principal sau parțial terestre, dar petrec timp în apă pentru 

hrănire sau alte activități. În unele țări europene, aceste animale sunt protejate legal. În absența 

oamenilor, șobolanii bruni (Rattus norvegicus) preferă mediile umede, cum ar fi malurile râurilor. 

Șobolanii bruni sapă și deseori excavează sisteme extinse de vizuini. Scopul principal al măsurilor 

împotriva rozătoarelor din apropierea apelor de suprafață este de a preveni activitățile de vizuină, 

deoarece acestea pot determina permeabitatea digurilor și eroziunea malurilor. Reducerea 

șobolanilor de-a lungul cursurilor de apă nu este o problemă în toate statele membre europene iar 

la autorizarea unui produs pentru controlul șobolanilor pe versanți ai cursurilor de apă se acordă 

doar atunci când există o preocupare în țara / țările în care se depune o cerere și nu este interzisă 

prin legi naționale. Printre rozătoare, bizamul și iepurii sunt cele mai proeminente specii 

responsabile pentru deteriorarea digurilor și a versanţilor prin activitățile de săpare a vizuinilor. 

Datorită riscului pentru speciile nevizate, nu sunt utilizate rodenticide chimice pentru controlul 

șobolanilor, dar sunt folosite capcane în cuști. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

6.3. SELECȚIA INSECTICIDULUI/RODENTICIDULUI 

 

În alegerea produsului biocid, respectiv insecticid sau rodenticid, trebuie avute în vedere 

următoarele:  

• Zonele în care produsul trebuie aplicat (de exemplu, insecticid sub frigider, în crăpături și 

fisuri, cu o lățime de bandă de 20 cm); 

• Măsurile pregătitoare necesare, de ex. suprafețe curățate; 

• Timpul în care produsul biocid ar trebui să fie în contact cu organismele țintă (de exemplu: 

minute, ore, zile); 

• Frecvența aplicării sau reaplicării; 

• Intervalul de temperatură în care trebuie utilizat produsul biocid; 

• Doza; 

• Măsurile de precauție necesare. 

• Posibile incompatibilități cu orice produse sau substanțe active trebuie menționate. 

• Este adesea esențial să se descrie condițiile de utilizare și tipul de material care trebuie 

protejat.  

Pentru fiecare utilizare și metodă de aplicare ar trebui să se cunoasca concentrațiile posibile de 

substanță (substanțe) active și doza aplicată de produs. Informațiile legate de doză se iau atât din 

actele administrative de plasare pe piață cât și din documentele însoțitoare actului adminstrativ 

(spre ex. eticheta, rezumatul caracteristicilor de produs). 

În vederea selecției produsului biocid adecvat ar trebui să se cunoască și modul de acțiune în ceea 

ce privește mecanismele biologice, biochimice și fiziologice și căile biochimice implicate. După 

caz, ar trebuie cunoscute informațiile privind întârzierea efectului, acolo unde este cazul. În cazul 

în care se așteaptă o întârziere în producerea efectelor, trebuie furnizate informații pentru a descrie 

acest lucru, de ex:  

- regulatorii de creștere a insectelor (de exemplu, larvicidele) care necesită timp pentru a-și 

manifesta efectul (de exemplu, asupra populației adulte de muște și țânțari).  

De asemenea, trebuie cunoscute condițiile care influențează eficacitatea, cum ar fi: 

- temperatura,  

- umiditatea și altele.  
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De asemenea, trebuie sa se aibă în vedere orice limitări cunoscute privind eficacitatea. În acest 

sens, trebuie cunoscute restricțiile sau recomandările posibile privind utilizarea produsului în 

anumite condiții de mediu sau în alte condiții.  

Există factori posibili care pot reduce eficacitatea, de exemplu:  

-  medii calde, reci sau umede, sau  

- prezența altor substanțe; sau  

- dacă produsul nu poate fi amestecat sau utilizat consecutiv, de exemplu, cu alte produse 

biocide sau detergenți sau  

- dacă se recomandă utilizarea produsului cu alte produse biocide. 

Trebuie să se cunoască informații privind posibila apariție a rezistenței, precum și a strategiilor de 

gestionare adecvate, inclusiv rezistența încrucișată.  

Trebuie să se cunoască informații privind efectele secundare nedorite sau involuntare, de ex. 

asupra organismelor benefice și altor organisme nețintă, precum și informații privind suferințele 

și durerile inutile pentru vertebratele țintă, dacă este cazul (pentru produsele TP14). 
 

 

 

 

Orice certificat de recunoaștere reciprocă a unei autorizații (act administrativ de plasare pe piață) 

pentru un produs biocid este însoțit de un sumar al caracteristicilor de produs. Rezumatul 

caracteristicilor produsului biocid (SPC) este documentul “sumar” pentru produsul biocid care 

conține informații administrative, informații privind clasificarea și etichetarea produsului, 

utilizările autorizate și instrucțiunile de utilizare.  

Informațiile indicate pe etichetă, instrucțiunile de utilizare și alte surse de informații (de ex. 

Paginile web) ar trebui să fie în concordanță cu informațiile din SPC. 

De asemenea, în secțiunea 4 a SPC, există un capitol în care este descrisă orice utilizare a unui 

produs biocid, organismul (organismele) țintă, ariile (domeniile) de utilizare, metoda aplicată 

(metodele), rata de aplicare (aplicații), condițiile de aplicare, dacă este cazul (de ex. utilizarea la 

4°C sau altă temperatură) și frecvența de aplicare și categoria (categoriile) utilizatorilor.  

Cunoscându-se nivelul de infestare și în funcție de produsul biocid selectat se poate stabili numărul 

și calendarul aplicațiilor și, dacă este cazul, orice informații specifice privind variațiile climatice, 

De unde luam astfel de informaţii? 
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inclusiv perioadele de așteptare necesare, timpii de eliminare, perioadele de retragere sau alte 

măsuri de precauție pentru protecția sănătății umane și animale și a mediului. 

 

6.3.1. Insecticide/rodenticide care nu sunt permise (autorizate) pentru populaţia generalã 

Este interzisă vânzarea către utilizatorii neprofesioniști (consumatori, populaţie, public general) a 

urmãtoarele categorii de produse biocide (insecticide/rodenticide): 

 
Simbol de avertizare pentru otrăvuri 

o produse cu toxicitate orală acută, cu toxicitate cutanată 
acută şi cu toxicitate acută prin inhalare (gaze și 
praf/ceață) din categoriile 1 sau 2 sau 3;  

o produse cu toxicitate acută prin inhalare (vapori) 
categoria 1 sau 2; 

avãnd urmãtoarele fraze de pericol pe etichetã: 

Cuvânt de avertizare: PERICOL 
H300: Mortal în caz de înghiţire 
H301: Toxic în caz de înghiţire 

H310: Mortal în contact cu pielea 
H311: Toxic în contact cu pielea 

H330: Mortal în caz de inhalare 
H331: Toxic în caz de inhalare 

 

 
Simbol de avertizare pentru efecte, 

endocrine, neurotoxice, imunotoxice şi 

CMR categ. 1A sau 1B 

o produse cu proprietăți care afectează sistemul endocrin;  
o produse  cu efecte neurotoxice sau imunotoxice asupra 

dezvoltării 

o produse cancerigene, mutagene, toxice pentru 
reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B; 

avãnd urmãtoarele fraze de pericol pe etichetã: 

Cuvânt de avertizare: PERICOL 

H340: Poate provoca anomalii genetice H350: Poate provoca cancer H360: Poate dăuna fertilităţii sau 
fătului 

 
 

6.3.2. Rodenticide clasificate ca fiind toxic pentru organele țintă și/sau toxic pentru 

reproducere 

Aceste informații sunt furnizate pe eticheta produsului (vezi Tabelul nr. 2) 
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Tabelul nr. 2 Etichetarea rodenticidelor clasificate ca toxice pentru organe specifice și toxice 
pentru reproducere 

Produsele clasificate 
„Toxicitate specifică 
pentru organele țintă 
Categoria 1 sau 2” 
sunt etichetate după 
cum urmează: 

Simbol de pericol: 

 

CATEGORIA 1 de toxicitate 
specifică asupra unui organ 
țintă  (STOT RE) 
Informații privind pericolul: 
Provoacă leziuni ale organelor 
((aici: sânge) în caz de 
expunere prelungită sau 
repetată. 

Cuvânt de 
avertizare: 
PERICOL 

CATEGORIA 2 de toxicitate 
specifică asupra unui organ 
țintă (STOT RE) 
Informații privind pericolul: 
H373 - Poate provoca leziuni 
ale organelor (aici: sânge) în 
caz de expunere prelungită sau 
repetată. 

Cuvânt de 
avertizare: 
ATENȚIE 

Produsele clasificate 
„Toxic pentru 
reproducere 
Categoria 1A / 1B” 
sunt etichetate după 
cum urmează: 

Simbol de pericol: 

 

CATEGORIA 1A/1B de  
toxicitate asupra 
reproducerii (REPR. 1A/1B)  
Informații privind pericolul: 
H360D - Poate dăuna fătului 

Cuvânt de 
avertizare: 
PERICOL 
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8. PLANUL DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR 

 

După îndeplinirea cerințelor de la capitolele 1 la 5, furnizorul de servicii profesionale de 

dezinsecţie şi deratizare va propune un plan de combatere (gestionare) a dăunătorilor. Planul va 

defini strategia adecvată, un calendar al acțiunilor și va lua în considerare profilul clientului și 

orice factori relevanți ai locației. 

În plus, clientul va fi informat despre orice domeniu sau practică a operațiunii sale care ar putea 

avea un impact asupra strategiei propuse. Scenariile probabile ar putea include următoarele: 

a) în timpul evaluării locației, nu s-a găsit nici o prezență a dăunătorilor și mediul intern a fost 

sigur din punct de vederea la posibilității infestării cu dăunători (adică condițiile nu sunt favorabile 

proliferării dăunătorilor). Monitorizarea periodică va fi continuată pentru a se menține rezultatele 

diagnosticului; 

b) în timpul evaluării locației, nu a fost găsită nici o prezență a dăunătorilor, dar mediul extern 

intern sau local este de așa natură încât ar putea facilita apariția unei infestări. Furnizorul de servicii 

profesionale trebuie să ia în considerare și să ofere sfaturi cu privire la: 

- metode privind structura și construcția locației; 

- condițiile predominante de igienă și mediu; 

- acțiuni de instruire și dezvoltare a comportamentului sau practicilor clientului; 

- metode de combatere directă asupra dăunătorilor din imediata vecinătate externă. 

c) în timpul evaluării locației, s-a constatat prezența dăunătorilor. Se vor utiliza activitățile indicate 

la punctul b de mai sus și, în plus, metode de combatere directă asupra dăunătorului din interiorul 

sitului. 

La definirea metodelor adecvate de combatere, trebuie respectate principiile de combatere 

integrată a dăunătorilor și includ luarea în considerare a următoarelor strategii sau combinații 

raționale ale acestora, corespunzătoare fiecărei specii de dăunători identificate: 

- modificarea habitatului; 

- combatere biologică; 

- combatere fizică; 

7. PLANUL DE COMBATERE A 
DĂUNĂTORILOR 
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- combatere chimică. 

Din punct de vedere al furnizorului de servicii profesionale de dezinsecţie şi deratizare – se 

definesc strategiile alternative de gestionare a dăunătorilor, inclusiv monitorizarea: 

1. Descrieți utilizarea metodelor fizice de combatere a insectelor (temperatură, atmosferă 

controlată) în diferite medii și produse 

2. Descrieți utilizarea sistemelor și produselor mecanice care pot facilita îndepărtarea și/sau 

împiedica intrarea/accesul animalelor nevizate și a dăunătorilor țintă în clădire și în mediul 

înconjurător al locației 

3. Descrieți utilizarea durabilă a produselor biocide, inclusiv procedurile și cerințele pentru 

combaterea speciilor dăunătoare cu impact chimic minim 

4. Descrieți utilizarea feromonilor, a atrăgătorilor și a capcanelor pentru a prinde și a 

monitoriza continuu atât prezența, cât și activitatea dăunătorilor vizați și a animalelor nevizate 

5. Descrieți criteriile pentru amplasarea capcanelor pentru speciile de dăunători relevante în 

diferite medii, produse și materiale 

6. Utilizați corect instrumentele și materialele de siguranță la instalarea capcanelor și 

accesoriilor în diferite medii 

7. Detectati și identificați speciile comune de vertebrate și nevertebrate (inclusiv indicatori și 

specii nevizate) în capcane în diferite tipuri/puncte de locație 

8. Organizați un program de lucru continuu, cu un nivel ridicat de atenție în ceea ce privește:  

➢ activitățile de monitorizare 

➢ gestionarea informațiilor tehnice  

➢ elaborarea și colectarea datelor relevante și comunicarea și transmiterea rapidă 

a acestora către client 

9. Recomandați și justificați, pe baza punctelor 1 - 8, cea mai bună combinație de metode care 

trebuie aplicate situației clientului 

10. Explicați factorii de gestionare a mediului care ar trebui să contribuie la un program integrat 

de combatere a dăunătorilor specific dăunătorilor țintă 
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7.1 DEZINSECŢIA 

 

Dezinsecția, metoda de combatere a insectelor, poate fi:  

- Profilacticӑ, de prevenire, şi are ca scop împiedicarea apariţiei şi răspândirii insectelor 

dăunătoare. De obicei, dezinsecţia profilactică se face o dată la un interval de cel puţin 3 

luni, dar nu mai mult de 6 luni.  

- Curativӑ, de eliminare, şi are ca scop distrugerea definitivă a insectelor dintr-un spaţiu 

infestat. În cazul unei infestări mari, dezinsecţia trebuie să se realizeze repetat, cu o 

frecvenţă de 10-14 zile, şi trebuie urmată în mod obligatoriu de dezinsecţii profilactice. 

Acţiunile de combatere a insectelor se efectueazӑ dupӑ ce au fost identificate insectele, focarele şi 

a fost stabilit gradul de infestare. Pentru o bunӑ eficacitate a acestora, acţiunile de combatere 

trebuie sӑ se desfaşoare atât pe spaţiile domeniului public (spaţii verzi, zone recreaţionale, reţeaua 

de canalizare), cât şi pe spaţiile domeniului privat (subsoluri şi casa scӑrilor). La stabilirea planului 

de combatere, trebuie sӑ se ţina seama de caracteristicile locaţiei respective: relief, climӑ, vegetaţie, 

suprafaţӑ, nivel de igienӑ, etc. 

Drept urmare, domeniile de utilizare ale insecticidelor (produse biocide TP18) sunt:  

➢ în și în jurul locuințelor rezidențiale și în alte spații de locuit;  

➢ în parcuri, în zone de agrement  

➢ în și în jurul spațiilor în care sunt adăpostite animalele;  

➢ în spațiile destinate preparării, prelucrării sau depozitării produselor alimentare și a 

băuturilor;  

➢ în spații de depozitare goale, calele navelor, fabrici și silozuri. 

 

           Mӑsuri preliminare obligatorii: 

- ȋn interior: aplicarea mӑsurilor de igienizare generalӑ: protejarea alimentelor pentru 

evitarea contaminӑrii, ȋndepӑrtarea cu 30 cm de la perete a pieselor de mobilier (pentru 

a facilita tratarea cu insecticid a acestor spaţii), efectuarea unei curӑţenii generale, 

pentru ca suprafeţele tratate sӑ nu fie acoperite de praf, mizerie şi gunoaie; 

- ȋn exterior: aplicarea mӑsurilor de igienizare: curӑţarea şi ridicarea gunoaielor, 

asanarea locurilor unde bӑlteşte apa.      
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Dezinsecţia prin mijloace chimice necesitӑ o serie de etape pregӑtitoare: stabilirea modului de 

aplicare (stropire, ceaţӑ termicӑ, ULV, prafuire, fumigaţie), alegerea insecticidelor (a se vedea 

subcapitolul 4.1) şi a utilajelor.                   

 Alegerea unui insecticid (produs biocid TP 18) ȋn vederea utilizӑrii lui ȋntr-o acţiune de 

dezinsecţie, trebuie sӑ ţinӑ cont de urmatoarele criterii:  

- locul care urmeazӑ sӑ fie tratat 

- insecta-ţintӑ şi nivelul de infestare 

- insecticidul trebuie sӑ deţinӑ Aviz sau Certificat de recunoaştere mutualӑ (sӑ fie 

ȋnscris ȋn Registrul Naţional al Produselor Biocide) 

- eficacitatea insecticidului 

 
 

 

 

 

Dezinsecţia prin mijloace chimice se poate realiza prin pulverizarea soluţiilor insecticide cu 

ajutorul pompelor de joasӑ presiune (vermorel), pompelor automatizate de mare presiune 

(atomizoare), nebulizatoarelor ULV (generatoare de "ceaţӑ rece"), termonebulizatoarelor 

(generatoare de "ceaţӑ caldӑ") sau prin fumigare, funcţie de indicaţiile de utilizare ale fiecӑrui 

insecticid în parte, indicaţii care se gӑsesc atât în actul administrativ cu care circulӑ produsul pe 

piaţӑ (Aviz sau Certificat de recunoaştere mutualӑ), cât şi pe eticheta produsului.   

Actul administrativ de plasare pe piață (Aviz sau Certificat de recunoaștere mutual a unei 

autorizații), eliberat de Comisia Națională pentru Produse Biocide, conține informații referitoare 

la: domeniul de utilizare, specia ţintӑ, mod de aplicare, doza şi rata de aplicare, indicaţii care 

trebuie sӑ se regӑseascӑ întocmai pe etichetӑ şi/sau în prospectul produsului. 

 Acţiunile de dezinsecţie chimicӑ a unei locații infestate sunt complementare acţiunilor de 

igienizare generalӑ şi trebuie efectuate ȋn urmӑtoarea succesiune: 

➢ cunoaşterea caracteristicilor locației (spital, şcoalӑ, unitate de alimentaţie publicӑ, 

ansamblu de locuinţe) prin: amplasarea clӑdirilor, distribuţia şi funcţionalitatea spaţiilor; 

➢ determinarea nivelului de infestare: identificarea surselor, a locurilor de fixare şi dezvoltare 

a speciilor de insecte existente, corelate cu funcţionalitatea spaţiilor; 

Orice produs biocid TP18 se utilizeazӑ conform indicaţiilor ȋnscrise ȋn Aviz/Certificat de 

recunoaştere mutual a unei autorizatii nationale, registrele fiind disponibile public pe 

website – ul Ministerului Sӑnӑtӑţii sau www.insp.gov.ro – sectiunea Biocide 
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➢ definirea condiţiilor de efectuare a acţiunii, ȋn funcţie de nivelul de infestare şi de produsul 

biocid utilizat: ȋn prezenţa/absenţa oamenilor, ȋn interior/exterior, tipul de formulare a 

insecticidului, temperaturӑ, umiditate, diurn / nocturn.  

 

7.1.1. Dezinsecţia prin pulverizare efectuatã de utilizatorul profesional 

În interior:  

- acţiunea se desfӑşoarӑ simultan, la toate nivelele construcţiei, de la interior spre exterior; 

- soluţia de lucru se va prepara prin diluare cu apӑ, direct ȋn aparatele de dispersie, astfel  

ȋncât concentraţia acesteia sӑ fie conform indicaţiilor de utilizare din actul administrativ de plasare 

pe piaţӑ şi eticheta produsului insecticid utilizat; 

- dispersia soluţiei de lucru se face conform ratei de aplicare precizatӑ in actul administrativ de 

punere pe piaţӑ şi eticheta produsului insecticid utilizat; 

- soluţia de lucru se aplicӑ ȋn benzi de baraj de 30 cm lӑţime, ȋn jurul ȋncӑperilor, ȋn unghi  

paviment - perete, ȋn jurul tocurilor de la uşi şi ferestre; de asemenea, se pulverizeazӑ soluţie de 

lucru ȋn jurul dozelor electrice, ȋn zona chiuvetelor, pe peretele din spatele caloriferului, ȋn spatele 

mobilierului, ȋn zona de trecere a ţevilor (cӑldurӑ, gaz, canal, apӑ), ȋn spatele frigiderului, 

aragazului, pe pereţii din grupurile sanitare pana la 1,5 m ȋnalţime, precum şi ȋn toate zonele ȋn 

care s-a stabilit o infestare cu insecte. 

În exterior:  

- se trateazӑ prin stropire (pulverizare) ȋn magazii, grajduri, coteţe, rampe de gunoi şi cӑile de acces 

cӑtre acestea, pe suprafeţe ȋntinse. La fel şi vegetaţia din ȋmprejurimi, evitându-se contactul cu 

furajele animalelor. 

 

Echipamente (a se vedea și subcapitolul 6.1.2) :  

Tub cu aerosoli  

Insecticidul și propulsorul sunt conținute într-o cutie.  

Aceasta este o metodă ușoară și convenabilă de a combate un număr mic de insecte zburătoare sau 

târâtoare, dar este de obicei scumpă. Butelii cu aerosoli ar trebui utilizate numai pentru suprafețe 

mici și sunt insecticide eficiente.  
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Fig. 4 Ilustrarea tubului cu aerosoli 

Pulverizator sub presiune (aer comprimat) 

Acest pulverizator, numit și pulverizator cu pompă manuală, conține: 

• un rezervor care conține insecticidul ce urmeaza a fi aplicat 

• un ansamblu piston pentru a pompa aerul în rezervor și astfel pentru a crea presiune în 

interiorul rezervorului 

• un furtun pentru evacuarea insecticidului din rezervor 

• o duză (sau pistol) prin care se pulverizează insecticidul. Duza are, de asemenea, un robinet 

pentru a controla fluxul insecticidului. Există mai multe tipuri de duze care produc diferite 

forme de pulverizare, cum ar fi duzele largi pentru fundații sau duze adaptate cu vârfuri pentru 

crăpături și crăpături în dulapuri. 

Pulverizatoarele sub presiune au de obicei o supapă setată, de siguranță, în rezervor. Această 

supapă va elibera presiunea în interiorul rezervorului dacă devine prea mare. Supapa poate fi de 

asemenea utilizată (în majoritatea cazurilor) pentru a ameliora presiunea după pulverizare. 

Pulverizatoarele sub presiune pot fi fabricate din oțel inoxidabil sau din plastic rezistent. 

 

Fig. 5 Ilustrarea tubului sub presiune 
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Trebuie amintite o serie de precauții în timpul utilizării pulverizatorului și aplicării insecticidului: 

➢ Declanșatorul lancei sau robinetul duzei nu trebuie să fie pornit sau activat decât dacă lanceul 

este îndreptat spre zona de pulverizat. 

➢ Trebuie să aveți grijă să vă asigurați că pulverizarea nu se îndreaptă spre utilizator sau oriunde 

nu este intenționat a se aplica. Dacă condițiile meteorologice se deteriorează și devine vânt, 

pulverizarea ar trebui să înceteze sau să fie întârziată. Chiar și cu vânt slab, trebuie notată 

direcția vântului și trebuie luate măsuri pentru a reduce efectul oricărei derive de pulverizare. 

Utilizatorul profesional trebuie să poarte îmbrăcămintea și echipamentul de protecție corect pe 

toată durata pulverizării. 

➢ Pulverizarea sub presiune trebuie efectuată în perioadele reci ale zilei 

➢ Utilizatorul profesional trebuie să fie în direcția vântului, dacă există, și să nu fumeze sau să 

mănânce în timpul aplicării insecticidului 

➢ La ora mesei și pauzelor de masă, utilizatorul profesional trebuie să se spele pe mâini și pe față 

cu săpun și apă caldă (adică nu apă fierbinte) și să scoată șorțurile și mănușile înainte de a 

mânca sau de a fuma 

➢ La sfârșitul operației, echipamentul de pulverizare trebuie curățat temeinic. Aruncați orice 

insecticid rămas și clătiți echipamentul de pulverizare cu apă. Duza și furtunul se curăță cel 

mai bine umplând parțial rezervorul cu apă curată, pompând presiunea și pulverizând apă prin 

duză, asigurându-se că lichidul rezidual nu creează un pericol pentru sănătate sau dăunează 

mediului.  

Periodic pulverizatorul trebuie curățat cu o perie și apă caldă cu săpun și orice defecțiuni reparate. 

Pulverizator tip “rucsac motorizat” 

Acest pulverizator este montat pe spatele utilizatorului profesional. În loc să folosească o pompă 

manuală pentru a creea presiune în interiorul rezervorului, pulverizatorul este dotat cu un mic 

motor pe benzină acționează o pompă care pompează insecticidul la duza care este prevăzută cu 

un robinet de control. 

Este esențial ca aceste pulverizatoare să fie bine întreținute, deoarece contaminarea utilizatorului 

poate apărea fără ca aceștia să știe. Nu este neobișnuit ca în cazul echipamentelor care curg să fie 

confundate cu transpirația, deoarece utilizarea acestui tip de echipament este o muncă grea. Prin 

urmare, acest echipament trebuie să fie verificat în mod regulat. 
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Acest tip de pulverizator este util pentru operațiuni la scară largă si utilizat doar de catre utilizatorii 

profesionali. Aceleași precauții pentru pulverizatorul cu pompă manuală se aplică și 

pulverizatoarelor motorizate. 

 

Fig. 6 Ilustrarea pulverizator tip „rucsac” 

Aplicarea insecticidelor cu pensula 

O modalitate foarte simplă de a aplica insecticid lichid este de a folosi o pensulă pentru a-l 

răspândi pe suprafețele necesare. Este o metodă deosebit de bună pentru tratamente de crăpături 

și crăpături în zonele alimentare, cum ar fi dulapurile de bucătărie și casă, de-a lungul plintelor și 

în unele tipuri de magazine. Această metodă poate fi utilizată și pentru zonele mici care necesită 

tratament sau atunci când este important să nu existe nici o pulverizare. 

 

Fig. 7 Ilustrarea aplicării cu pensula 
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7.1.2 Dezinsecția efectuatӑ de populatie în mediu casnic 

Cerințele și normele de dezinsecţie pot fi diferite între produsele de uz profesionale și cele de 

consum (pentru populaţie). Produsele utilizate de profesioniști trebuie să aibă un nivel ridicat de 

eficacitate, deoarece obiectivul este eradicarea infestării. Pentru produsele de consum, o reducere 

sau alungare imediată a dãunãtorilor este adesea mai importantă decât eradicarea. De exemplu, un 

spray împotriva gândacilor nu trebuie neapărat să elimine întreaga populație, dar ar trebui să 

funcționeze rapid. Consumatorii doresc să vadă că insecta sau artropodul moare sau este doboarât 

(“knockdown”) imediat după pulverizare. Pentru consumatori este dificil eradicarea unei populații 

întreagi de gândaci, deoarece va avea loc reinvazia din alte spații, şi prin urmare eradicarea nu 

trebuie întotdeauna dovedită (ECHA, 2018b). 

 

Populaţia poate utiliza, ȋn locuinţe, anexe, 

gospodӑrii proprii, numai produse avizate pentru 

aceastӑ categorie de utilizatori, de cӑtre Comisia 

Naţionalӑ pentru Produse Biocide, coordonatӑ de 

Ministerul Sӑnӑtӑţii. Categoria de utilizatori este 

menţionată pe etichetӑ. 

     

 

 

 

Pentru combaterea insectelor, populaţia poate utiliza:  

➢ soluţii insecticide ca atare (gata de utilizare) sau insecticide concentrate. Acestea din 

urmӑ, trebuie diluate cu apӑ, conform indicaţiilor de pe eticheta produsului, obţinându-

se astfel o soluţie de lucru, care se aplicӑ prin pulverizare cu un recipient cu cap 

pulverizator  

➢ spray-uri insecticide, aplicare - prin pulverizare, conform indicaţiilor de pe eticheta 

produsului 

➢ geluri insecticide, aplicate, sub formӑ de spoturi sau linii, ȋn cantitatea şi la distanţa 

indicate pe eticheta produsului 

Nu se pot comercializa cӑtre populaţie, decât produsele care au la categoria de 
utilizatori – indicaţia: "Populaţie ". 
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➢ capcane, care conţin o substanţӑ insecticidӑ şi un atractant, care se amplaseazӑ ȋn 

locurile frecventate de gândaci, conform indicaţiilor de pe eticheta produsului.  

Indicaţii generale de utilizare de cӑtre populaţie a insecticidelor :  

- Nu lăsați insecticidul la îndemâna copiilor și a animalelor. 

- Păstrați produsul într-un loc sigur. 

- Nu utilizaţi produse insecticide expirate. 

- Nu amestecaţi mai multe insecticide ȋntre ele. 

- Nu utilizați produsul în locurile în care ar putea fi contaminate produsele alimentare, hrana 

animalelor sau apa. 

- Spălați-vă mâinile și pielea expusă înainte de a lua masa și după fiecare utilizare. 

 

Indicaţii specifice de utilizare de cӑtre populaţie a insecticidelor: 

Pentru insecticide sub formӑ de soluţie: 

          - Citiți întotdeauna eticheta sau instrucțiunile înainte de utilizare și urmați toate instrucțiunile 

indicate acolo. 

          - Respectați dozele de utilizare ale produsului. Pentru dilutie se adaugă produsul în cantitatea 

măsurată. Se aduce la diluția necesară adăugând apă și se amestecă. Utilizaţi soluţia de lucru ȋn 

maximum 24 de ore de la preparare. 

          - Înainte de aplicare, clătiți suprafețele pentru a evita orice posibilă incompatibilitate cu alte 

produse (detergent, dezinfectanți etc.) şi lӑsaţi sӑ se usuce. 

          - Produsul trebuie aplicat pe suprafețe care nu sunt spălate regulat, cum ar fi: în spatele sau 

sub frigider, sub chiuvetă sau sub cuptor sau încălzitor de apă, în găurile și fisurile care pot fi un 

refugiu pentru gândaci. 

          - Nu cumpӑraţi cantitӑţi mari de produs, pentru a evita depӑşirea termenului de valabilitate 

pânӑ la utilizarea insecticidului ȋn totalitate. În general, insecticidele utilizabile de cӑtre populaţie 

sunt ambalate ȋn recipiente mici ca volum, suficient pentru un tratament.   

Pentru insecticide sub formӑ de gel:     

 - Aplicaţi produsul ȋn crӑpӑturi şi fisuri, ȋn spatele mobilei şi aparatelor electrocasnice.  

- Nu amestecaţi cu alte chimicale şi nu utilizaţi ȋn locuri tratate recent cu alte insecticide. 

- Nu utilizaţi pe lemn şi suprafeţe poroase. 

- Evitaţi contactul cu suprafeţele tratate. 
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- Nu expuneţi picӑturile de gel la lumina soarelui sau la surse de căldurӑ (ex.: radiator).    

  Pentru insecticide sub formӑ de capcane : 

- Aplicaţi produsul ȋn locuri ȋntunecoase şi umede: sub chiuvetӑ, ȋn spatele toaletei, lângӑ 

scurgere.    

  Pentru insecticide sub formӑ de spray: 

  - Se pulverizeazӑ pe suprafeţe, de la 20-30 cm distanţa timp de 1-2 secunde, ȋn toate locurile 

pe unde pot trece sau se pot ascunde insectelele. 

  - Se pӑstreazӑ departe de orice flacӑrӑ sau sursӑ de scântei.   

  - Nu se inspirӑ aerosolii.  

  - Se utilizeazӑ numai ȋn spaţii bine ventilate. 

  - Nu se gӑuresc şi nu se aruncӑ ȋn foc recipientele, nici dupӑ golire. 

 

 

7.2. DERATIZAREA 

 

Deratizarea este o metodă de combatere utilizată atunci când şoarecii sau şobolanii produc un 

disconfort sau devin un pericol pentru populație.  

 

7.2.1. Combaterea rozãtoarelor 

Combaterea rozӑtoarelor implică derularea uneia sau a tuturor etapelor următoare: 

- selectarea ca „suport” a unor materiale de construcție rezistente la dăunători; 

- monitorizarea, identificarea și determinarea indicelui de prezență din partea dăunătorilor; 

- transformarea mediului ȋntr-unul ostil dăunătorilor; 

- eliminarea surselor de hrană, a ascunzătorilor; 

- folosirea capcanelor și a altor dispozitive mecanice de eliminare;  

- selectarea raticidelor potrivite pentru dăunătorii identificați. 

Acţiunile de combatere trebuie sӑ fie efectuate în functie de indicele de prezență stabilit conform 

capitolului 2. 

Există patru categorii de acţiuni de combatere: 

- combaterea unui individ 

- combaterea focarelor 
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- combaterea periodicӑ   

- deratizarea unei localitӑţi    

Combaterea individualӑ se referӑ la apariţia unui rozӑtor ȋn casӑ, curte, birou sau garaj.  

De obicei, ȋn aceastӑ situaţie, combaterea se desfӑşoarӑ de cӑtre persoana fizicӑ (populaţie), prin 

diverse metode:  

- amplasarea capcanelor mecanice, care are ca rezultat omorârea sau prinderea rozӑtorului 

- amplasarea capcanelor adezive, care conduce la prinderea rozӑtorului 

- amplasarea de momeli raticide.  

Nu este permisӑ comercializarea cӑtre populaţie decât a momelilor raticide formulate ȋn acest scop 

(concentraţia ȋn substanţӑ activӑ anticoagulanta nu depӑşeşte 0,0025%), care au pe etichetӑ 

indicaţia utilizӑrii de cӑtre populaţie.   

Din pӑcate, rezultatul unei astfel de acţiuni este limitat ȋn timp, pentru cӑ apariţia unui individ 

implicӑ, de obicei, existenţa unei colonii ȋn apropiere. 

Combaterea focarelor. Focarul constӑ ȋn existenţa uneia sau mai multor familii de şobolani care 

ocupӑ o locaţie, un teritoriu.  

            Locaţii posibile:  

- în și în jurul locuințelor rezidențiale și în alte spații de locuit;  

- în încăperi destinate preparării, prelucrării sau depozitării produselor alimentare și a 

băuturilor;  

- în magaziile goale, cale ale navelor, fabrici și silozuri; în depozitele de deșeuri;  

- în medii umede/cu apă, cum ar fi canalizӑrile și zonele în care este prezentă apa reziduală;  

- în fermele zootehnice (porci, păsări, bovine etc.). 

Acţiunea de combatere se efectueazӑ de cӑtre utilizatorul profesional, angajat al unei societӑţi 

specializate de dezinsecţie şi deratizare ȋn activitӑţi de acest gen. 

Capcanele cu momealӑ trebuie să fie plasate în condiții de siguranță și situate în zone care sunt 

inaccesibile pentru copii, animale de companie și alte animale nevizate.  

Momelile raticide nu trebuie aplicate în zonele în care se aflӑ alimente/furaje, ustensile de gătit, 

suprafeţe de procesare a alimentelor, care pot ȋntra în contact cu produsul sau pot fi contaminate 

de acesta.  

Stațiile de intoxicare (capcanele) trebuie amplasate în imediata vecinătate a locurilor unde s-au 

observat activități ale rozătoarelor (de exemplu: trasee, locații de cuibărit, gӑuri, vizuini, etc.). 
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Unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate de sol sau alte structuri. Stațiile de intoxicare 

trebuie să fie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și că nu trebuie 

mutate sau deschise. Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să 

fie marcate în timpul perioadei de tratament. 

Staţiile de intoxicare trebuie verificate la 2-3 zile (pentru şoareci), respectiv 5-7 zile (pentru 

şobolani) de la ȋnceperea tratamentului şi cel puţin saptӑmânal ulterior, pentru a vedea dacӑ 

momeala este acceptatӑ, dacӑ staţiile sunt intacte şi pentru a elimina cadavrele. Se completeazӑ cu 

momealӑ când este necesar.  

Frecvența vizitelor la zona tratată ar trebui să fie la discreția utilizatorului profesional, în lumina 

anchetei efectuate la începutul tratamentului (o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile 

de rozătoare, locurile lor de activitate și pentru a determina cauza probabilă și amploarea infestării). 

Această frecvență trebuie să fie în concordanță cu recomandările de pe etichetӑ sau din prospectul 

produsului. 

Dacă consumul de momeală este scăzut în raport cu infestarea estimatӑ, se ia în considerare 

reamplasarea stațiilor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba tipul de momealӑ. 

În cazul în care, după o perioadă de tratament de 35 de zile, momelile continuă să fie consumate 

și nu se observă scăderea activității rozătoarelor, se determină cauza probabilă. În cazul în care au 

fost excluse alte elemente (de ex. sursa alternativӑ de hranӑ, la discreţie), este probabilӑ existenţa 

unor rozătoare rezistente, deci se ia în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, 

dacă este disponibil, sau un rodenticid anticoagulant mai puternic.  

La sfâşitul perioadei de tratament, se ȋndepӑrteazӑ resturile de produs. 

Combaterea periodicӑ. Se referӑ la deratizarea unei suprafeţe delimitate (o localitate, un sector, 

o ȋntreprindere, un bloc), ȋn urma deciziei unei autoritӑţi, pe perioadӑ de timp limitatӑ. Aceastӑ 

acţiune de combatere este efectuatӑ de catre utilizatorul profesional, care prestează servicii 

profesionale de combatere a dăunătorilor. Acţiunea se considerӑ ȋncheiatӑ când se obţine reducerea 

infestӑrii cu 95%.  

Deratizarea unei localitӑţi. O astfel de acţiune se desfӑşoarӑ pe o perioadӑ determinatӑ de timp. 

Se obţin cele mai bune rezultate dacӑ deratizarea se desfӑşoarӑ pe o periodӑ mai lungӑ de un an. 

Deratizarea generalӑ este o operaţiune complexӑ, care necesitӑ respectarea succesiunii 

urmӑtoarelor activitӑţi: 

- catagrafierea focarelor 
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- alegerea perioadei optime de execuţie 

- anunţarea populaţiei 

- alegerea momelilor raticide şi desemnarea personalului 

- salubrizarea oraşului 

- executarea acţiunii ȋn sine 

- verificarea şi evaluarea rezultatelor 

- repetarea acţiunii. 

      

Pentru combaterea rozӑtoarelor (şoareci, şobolani) nu se pot utiliza decât produse avizate sau 

autorizate de cӑtre Comisia Naţionalӑ pentru Produse Biocide, tipul de produs (TP) 14 şi care sunt 

ȋnscrise ȋn Registrul Naţional al Produselor Biocide.  

Produsele raticide se utilizezӑ numai conform indicaţiilor de utilizare de pe etichetӑ.  

Nu se lasӑ la ȋndemâna copiilor. 

Se respectӑ termenul de valabilitate şi condiţiile de depozitare.     

 

7.2.2. Descrierea tehnicilor autorizate pentru aplicarea momelilor (după Ghidul ECHA, 

2018) 

 

Pre-momelile sunt utilizate pentru a 

influența organismele țintă la formula 

momelii, crescând astfel probabilitatea ca 

rozătoarele să consume o doză letală de 

momeală. Zona infestată este tratată mai 

întâi cu momeli netoxice (denumite și 

„momeli de acces sau de testare”) ale 

formulării care urmează să fie folosite în 

campania de combatere a rozătoarelor.  

Odată ce suspiciunea inițială a noului aliment a scăzut și rozătoarele se hrănesc liber, momelile 

toxice cu aceeași formulare sunt așezate în aceleași locuri și în aceleași stații / cutii de momeală 

ca și pre-momelile.Pre-momeala utilizând momeli netoxice poate servi și ca instrument de 

monitorizare pentru a determina locurile și gradul de activitate a rozătoarelor. Momelile netoxice 

pot fi, de asemenea, utilizate în monitorizarea post-tratament pentru a evalua succesul unei 



59 
 

campanii de combatere a rozătoarelor și, pe termen lung, pentru a monitoriza reinvazia. Această 

tehnica nu necesită autorizare. 

Momeala de saturație este o tehnică de aplicare ce se foloseşte de obicei pentru rodenticide 

anticoagulante de primă generație, în care rozătoarele trebuie să consume momeli în mod repetat 

timp de câteva zile înainte ca doza să fie letală. Prin urmare, rozătoarele trebuie să aibă acces 

continuu la rodenticide pe o perioadă de zile sau săptămâni. În acest timp, se aplică cantități relativ 

mari de momeli care se înlocuiesc frecvent. Principiul momelii de saturație este menținerea unei 

surse continue de momeli. Intervalul nu este ușor de specificat și trebuie ajustat pentru a atinge 

obiectivul principal de a furniza suficientă momeală. Campania de bazată pe momeală durează 

până la consumarea momelilor, de obicei timp de 35 de zile. 

Momeală pulsată este o tehnică de aplicare 

limitată în timp în care se utilizează cantități 

mici de momeli și punctele de momeală sunt 

vizitate la intervale săptămânale până la 

consumarea momelilor. În timpul fiecărei 

vizite, trebuie să se asigure că este 

disponibilă momeală proaspătă, eliminarea 

eventualelor pierderi de momeală și a 

rozătoarelor moarte sau muribunde.  

Scopul principal al tehnicii de momeală pulsată este de a permite o combatere eficientă a 

rozătoarelor, reducând în același timp cantitățile de rodenticide utilizate și, prin urmare, cantitatea 

de substanță activă eliberată în mediu. Această tehnică de aplicare se foloseşte pentru cele mai 

puternice rodenticide anticoagulante de a doua generație cu un singur consum (adică brodifacum, 

difetialonă, flocoumafen) și autorizarea în Uniunea Europeană este limitată la profesioniștii 

instruiți. S-a observat că rozătoarele dominante sau mai puțin neofobe2 consumă momelile complet 

atunci când sunt scoase pentru prima dată. Aceste animale mor înainte ca următorul puls al 

momelilor să fie aplicat acolo unde rozătoarele mai neofobe sau mai puțin dominante întâlnesc și 

consumă momelile. 

 
2 fobie față de tot ceea ce este nou 
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Momeala permanentă este o tehnică de aplicare nelimitată în timp. Momelile pentru rodenticide 

sunt menținute la una sau mai multe locații, în interior și / sau în exterior, indiferent dacă 

rozătoarele țintă sunt sau nu prezente. Punctele de momeală sunt vizitate la intervale de la câteva 

săptămâni până la jumătate de an. Intenția principală a momelii permanente cu rodenticide 

anticoagulante având acțiune lentă este mai degrabă de a preveni stabilirea rozătoarelor, decât de 

a le intercepta și de a preveni intrarea lor în incinte. Intenția secundară este de a monitoriza 

activitatea rozătoarelor prin inspecția acceptării momelii. Se recunoaște că momeala permanentă 

crește riscul de otrăvire primară și secundară a speciilor nevizate (inclusiv rozătoarele nețintă), 

deoarece momelile sunt amplasate (și speciile nevizate astfel expuse) pentru perioade lungi de 

timp, fără întreținere. Există, de asemenea, îngrijorarea că momeala permanentă va conduce la 

selecţia genetică a rezistenței la anticoagulante. 

Atunci când au fost reînnoite certificatele de autorizare a rodenticidelor anticoagulante în România 

şi în Uniunea Europeană, momeala permanentă a fost limitată la utilizarea numai de către 

profesioniștii instruiți a bromadiolonei și difenacumului din a doua generație (SGAR) mai puțin 

puternice. În plus, s-a recomandat ca zona tratată să fie revizitată la fiecare 4 săptămâni pentru a 

evita orice selecție a unei populații rezistente. Astfel, se realizează momeli permanente: 

• dacă există o rată constant ridicată de reinvazie a rozătoarelor, precum „importul” 

rozătoarelor în zona de interes (de exemplu transportat rozătoarelor la haldele de deșeuri 

cu vehiculele de colectare a deșeurilor) sau dacă structurile au intrări (inevitabile) pentru 

rozătoare. 

• în și în jurul spațiilor care necesitâ condiţii stricte de igienă, precum instalațiile din 

producţia de alimente sau spitale, unde invaziile de rozătoare ar însemna un risc pentru 

oameni. 

• dacă există riscul ca şeptelul să fie infestat de bolile transmise de rozătoare. 

• dacă rozătoarele provoacă pierderi economice mari. 

• dacă nu există alte alternative disponibile pentru o combatere eficientă a rozătoarelor. 

Momeala permanentă este un mod relevant pentru combaterea rozătoarelor în și în jurul clădirilor, 

precum și în spaţiile deschise, inclusiv depozitele de deșeuri. Comparativ cu combaterea limitată 

în timp a rozătoarelor în caz de infestare acută, momeala proactivă permanentă se caracterizează 

printr-o cantitate mai mică de utilizare a momelilor pe punct de momeală și / sau o distanță mai 
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mare între punctele de momeală și sau un interval mai mare între inspecțiile punctelor de momeală 

și / sau o aplicare în zone sensibile pentru invazia rozătoarelor (de exemplu, la uși și porți). 

Emisiile în mediu rezultate din momeala permanentă sunt mai mici dar prezintă un risc foarte mare 

pentru speciile nevizate din cauza expunerii extinse la momeli și a inspecțiilor mai puțin frecvente 

ale punctelor de momeală. Utilizarea momelilor permanente trebuie abordată doar dacă există 

hrană permanent disponibilă pentru rozătoare. Prin urmare, prin limitarea surselor de hrană pentru 

rozătoare se pot evita tehnicile de momeală permanentă pentru rozătoare. 

 

Momeala de vizuină este introdusă profund în 

vizuini sau pe coridoarele subterane, unde 

rozătoarele preferă în general să mănânce. 

Avantajul momelii de vizuină este că poate fi 

aplicată fără a utiliza stații / cutii de momeală, 

făcând momelile mai atractive în special 

pentru organismele neofobe. 

Dimpotrivă, momeala introdusă în vizuină poate duce la pierderea acesteia în afara adăpostului 

tratat, deoarece poate fi evacuată de rozătoare, determinând la un risc sporit de otrăvire primară a 

speciilor nevizate. Prin urmare, intrările în care a fost introdusă momeala în vizuină trebuie să fie 

acoperite sau blocate pentru a reduce riscul ca momelile să fie respinse și împrăştiate, pentru a 

evita accesul ușor a speciilor nevizate, dar care să permită totuși accesul șobolanilor. Se recomandă 

inspectarea zilnică a locurilor cu momeli de vizuină și, dacă este necesar, îndepărtarea momelii 

împrăştiate. 

Un mijloc alternativ de a combate rozătoarele în vizuinele lor (de exemplu, în diguri sau faleze) 

este utilizarea granulelor (pellet) sau a tabletelor care conțin fosfură de aluminiu. Acestea sunt bine 

plasate în interiorul fiecărei intrări, care este apoi sigilată. Umezeala prezentă în atmosfera 

tunelului sau în sol determină emisia gazului și uciderea rozătoarelor. Pentru autorizarea 

produsului, producătorii vor trebui să specifice procesele de momeală în mod clar pe etichetă 

pentru orice compus special rezultat ca urmare a utilizării finale. 
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7.2.3. Rezistența la rodenticide anticoagulante (a se vedea subcapitolul 6.3.2) 

Rezistența la rodenticide anticoagulante este o problemă în creștere în UE. Există dovezi ale 

rezistenței la anticoagulante în Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Țările de Jos, Ungaria și 

Marea Britanie. În mai multe țări există genotipuri cu rezistență multiple și unele dintre acestea 

conferă rezistență la unii anticoagulanți din a doua generație, care sunt mai puțin puternici. 

Rezistența la anticoagulanți a șoarecilor de casă este, de asemenea, răspândită probabil pe scară 

largă în multe state membre, atât la substanțele active din prima generație, cât și la unele din a 

doua generație. Faptul că rezistența nu a fost găsită în unele state membre nu înseamnă că nu există 

în fapt. 

 

Cu toate acestea, în multe zone ale tuturor statelor 

membre rozătoarele, în special șobolanii, rămân pe 

deplin sensibile la toate anticoagulantele. În toate 

statele membre ale UE, anticoagulanții mai puternici 

rămân eficienți împotriva populațiilor de rozătoare 

care sunt rezistente la alți compuși. 

Având în vedere dependența de anticoagulanți pentru gestionarea rozătoarelor în viitorul previzibil 

în UE și incidența crescândă a rezistenței în unele state membre, adoptarea și implementarea 

strategiilor de gestionare a rezistenței este de o importanță vitală în toate statele membre ale UE. 

Două acțiuni esențiale ar trebui efectuate atunci când există o infestare cu rozătoare 

rezistente la anticoagulante, care vor preveni răspândirea rezistenței și vor avea drept rezultat o 

combatere eficientă a rozătoarelor: 

1. Oprirea imediată a utilizarii rodenticidelor cu substanțe active la care animalele sunt rezistente. 

2. Folosirea metodelor alternative de combatere a rozătoarelor. Acest lucru va implica atât 

utilizarea rodenticidelor la care animalele nu sunt rezistente, cât și efectuarea tuturor celorlalte 

acțiuni adecvate pentru a preveni infestarea cu rozătoare a locaţiei, cum ar fi îndepărtarea 

alimentelor, astfel încât să existe mai puține locuri în care rozătoarele să poată adăposti. 
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7.2.4. Deratizarea efectuatӑ de populație în mediu casnic 

Publicul larg - adică persoanele care nu au experiență - pot folosi numai rodenticide care au fost 

aprobate pentru acest grup de utilizatori.  

Utilizarea rodenticidelor anticoagulante de către publicul larg este limitată la interiorul clădirilor 

și la zona exterioară imediată din jurul clădirilor (direct lângă pereții clădirilor sau la intrările 

clădirilor). Utilizarea în grădină sau în afara clădirilor este rezervată exclusiv utilizatorilor 

profesioniști instruiți. 

Rodenticidele pot fi amplasate de publicul larg numai protejate în așa-numitele stații de momeală 

care sunt achiziționate împreună cu produsul. 

Următoarele condiții de utilizare se aplică rodenticidelor anticoagulante pentru utilizare de către 

publicul larg. Condițiile de utilizare corespund instrucțiunilor de utilizare a produselor în contextul 

aprobării biocidului și trebuie respectate la utilizarea acestora. Recomandările, notele și alte 

informații sunt marcate ca atare și servesc drept ajutor și pentru o mai bună înțelegere. 

Reguli generale de siguranță 

▸ Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie și a animalelor 

din gospodărie. 
▸ Evitați orice contact inutil cu produsul. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la afectarea 

sănătății. 
▸ Nu permiteți ca stația de momeală să intre în contact cu alimente, băuturi sau furaje pentru 

animale sau cu ustensile de bucătărie și suprafețe de pregătire. 
▸ Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați produsul. Spălați mâinile și zonele de piele care 

au fost direct expuse produsului după utilizarea acestuia. 
Recomandare: Purtați mănuși de protecție atunci când utilizați rodenticide. Există posibilitatea ca 

substanțele active să pătrundă în organism prin piele 

Pregatirea 

▸ Înainte de a utiliza rodenticide, se recomandă utilizarea metodelor nechimice de combatere a 

rozătoarelor. Capcanele trebuie preferate utilizării produselor biocide, mai ales atunci când se 

combat șoarecii și șobolani ocazionali. Utilizarea produselor biocide este ultima soluție și trebuie 

redusă întotdeauna la minimul necesar. 
Utilizarea capcanelor pentru combaterea rozătoarelor 
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Capcanele pentru șoareci și șobolani ar trebui 

să fie plasate, de preferință, pe traseele 

rozătoarelor, de ex. lângâ pereți și sub mobilier 

sau rafturi. Untul, brânza sau bucăţile de 

slănină sunt potrivite ca momeală. În mod 

ideal, capcanele, mai ales dacă sunt folosite 

împotriva șobolanilor, nu ar trebui să fie inițial 

deranjate timp de câteva zile, ci ar trebui să fie 

deja montate cu momeală. 

În acest fel, toate animalele dintr-o haită se obișnuiesc cu capcana, astfel încât să poată fi garantată 

o captură mai rapidă și mai sigură. La instalarea capcanelor, trebuie să se asigure că nu pot fi răniţi 

copiii și animalele de companie prin declanșare accidentală. Acest lucru poate fi prevenit, de 

exemplu, prin instalarea capcanelor în stațiile de protecție. Capcanele trebuie verificate cel puțin 

zilnic, ideal la fiecare 12 ore. 

Notă: Din motive legate de bunăstare a animalelor, nu trebuie folosite capcane lipicioase pentru 

controlul rozătoarelor. 

Recomandare: Rodenticidele anticoagulante nu trebuie utilizate ca momeală permanentă pentru 

a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a determina activitatea rozătoarelor. 

▸ Aflați locațiile preferate (trasee, locuri de cuibărit, locuri de hrănire) ale rozătoarelor din și în 

jurul clădirilor, baza urmelor și a excrementelor sau prin oferirea unor cantități mici de momeli 

netoxice (de exemplu, fulgi de ovăz). Îndepărtați rămășițele momelii netoxice înainte de a începe 

combaterea efectivă.  
Pe cât posibil, îndepărtați sursele de alimente ușor accesibile rozătoarelor (de exemplu, cereale 

vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, zona infestată la începutul momelii 

nu trebuie curățată, deoarece acest lucru deranjează rozătoarele și face dificilă acceptarea momelii. 

Șobolanii, în special, reacționează suspicios la o schimbare a habitatului lor obișnuit. Acest lucru 

poate conduce la neacceptarea momeli otrăvitoare chiar și atunci când alte surse de hrană 

cunoscute animalelor sunt încă disponibile. 

Rodenticidele nu trebuie aplicate fără o infestare detectată cu rozătoare. Semnele unei infestări pot 

fi, de exemplu, șoareci sau șobolani vii și morți, urme de mâncare pe alimente și furaje și urme de 

excremente. 
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Măsuri  

▸ Pentru aplicarea momelii trebuie utilizate stații de momeală rezistente la manipulare. Așezarea 

momelii fără stație de momeală prezintă un risc ridicat de otrăvire pentru oameni, animale de 

companie și animale sălbatice! 
▸ Stațiile de momeli trebuie să fie marcate cu următoarele informații: „Nu mișcați sau deschideți”; 

„Conține un rodenticid (otravă pentru șobolani sau șoareci)”; „Numele produsului”; „Substanţa 

(le) activ(e)” și „În cazul unui incident, apelați 112”. 
▸ Dacă natura momelii și a stațiilor de momeală permite, fixați momeala în stațiile de momeală 

astfel încât să nu poată fi transportată de rozătoare. 
▸ Amplasați stații de momeală în imediata apropiere a treseelor rozătoarelor, locurilor de cuibărit, 

locurilor de hrănire, găuri, vizuini etc..  
▸ Atașați stațiile de momeală la sol sau la alte structuri, dacă este posibil. 

▸ La proiectarea momelii, instrucțiunile de utilizare ale producătorului, de ex. pentru cantitatea / 

frecvența de utilizare și zona de aplicare. 
Pentru a evita otrăvirea, momeala trebuie protejată de accesul direct al persoanelor neimplicate sau 

al animalelor nevizate. Stațiile de momeli trebuie să asigure acest lucru pe cât posibil. Recipientele 

din carton pot fi ușor deschise de către copii sau animale și, prin urmare, sunt inadecvate. În acest 

caz, există un risc ridicat de otrăvire. Se utilizează stații de momeală care pot fi blocate, fabricate 

din materiale rezistente, cum ar fi din metal, plastic dur sau lemn. Se pot folosi de mai multe ori. 

Intrările în punctele de momeală ar trebui să fie suficient de mari încât să poată pătrunde un șobolan 

sau un șoarece (aproximativ 6 cm diametru pentru șobolani, aproximativ 3 cm pentru șoareci). 

▸ Amplasați stații de momeală în locuri inaccesibile copiilor, păsărilor, animalelor de companie, 

animalelor de fermă și altor animale nevizate. 
▸ Amplasați stații de momeală în zone care nu vor fi inundate. Înlocuiți momeala într-o stație de 

momeală dacă momeala este murdară sau deteriorată de apă. 
▸ Nu amplasați stațiile de momeală lângă sistemele de drenare a apei, unde animalele pot intra în 

contact cu apa. 
▸ Nu puneți momeala direct în pământ (de exemplu, în vizuinele sau găurile rozătoarelor). 
Verificările locaţiilor 

▸ Verificați stațiile de momeală la începutul plasãrii momelii cel puțin la fiecare 2 până la 3 zile 

(atunci când sunt utilizate împotriva șoarecilor) sau după 5 până la 7 zile (când sunt utilizate 
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împotriva șobolanilor) și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată 

și stațiile de momeală sunt intacte. Umpleți momeala dacă este necesar. 

▸ De fiecare dată când stațiile de momeală sunt verificate, căutați rozătoare moarte în zona de 

aplicare și aruncați-le prin deșeurile menajere sau o instalație de eliminare a carcasei. 
▸ Rozătoarele pot transmite boli (de exemplu, leptospiroza). Nu atingeți rozătoarele moarte cu 

mâinile goale. Purtați mănuși de protecție adecvate sau folosiți instrumente precum clești pentru 

eliminare.  
▸ Utilizarea produsului ar trebui să elimine infestarea cu rozătoare în termen de 35 de zile. În cazul 

în care rozătoarele ingeră momeală fără întrerupere după 35 de zile fără o scădere notabilă a 

activității rozătoarelor, ar trebui consultată o companie de combatere a dăunătorilor sau contactarea 

furnizorului de produse. 
Recomandare 

În astfel de cazuri, este posibil ca rozătoarele să devină insensibile (rezistente) la substanța activă 

utilizată. De asemenea, se poate întâmpla ca cauza infestării să se găsească în afara proprietății 

dvs. și animalele să migreze pur și simplu din exterior. Contactați o companie de combatere a 

dăunătorilor care va evalua situația infestării la fața locului. 

Selectarea punctelor de momeală și cantitatea de momeală 

Numărul exact de stații de momeală necesare și cantitatea de momeală pe stație de momeală pot fi 

găsite în instrucțiunile de utilizare a produsului respectiv. Acest lucru depinde printre altele de cât 

de severă este infestarea și tipul de rozătoare (șoareci sau șobolani). 

Șoarecii de casă preferă de obicei mai multe surse de hrană, consumând doar câteva grame de 

alimente pe zi. Prin urmare, este recomandabil să înființați 2-3 stații de momeală la o distanță de 

aproximativ 3-5 metri cu câte 10-20 de grame de momeală fiecare în locurile infestate. Pentru  

șobolani, cantitatea de momeală ar trebui să fie de aproximativ 100-200g momeală pe stație de 

momeală. 

Dacă există puține dovezi de infestare, este suficient să se stabilească 1-2 stații de momeală la o 

distanță de 5-10 metri în locurile infestate. 

Încetarea măsurii de combatere 

▸ Opriți momeala atunci când nu mai sunt acceptate momeli. 
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▸ După terminarea momelii, îndepărtați toate momelile sau stațiile de momeală și aruncați orice 

momeli și ambalaje care nu au fost acceptate în conformitate cu reglementările naționale. Evitați 

contactul cu pielea atunci când eliminați resturile de momeală. 
▸ Stațiile de momeli nedeteriorate pot fi refolosite. 
Urmărirea și prevenirea 

▸ Pentru a evita o nouă infestare după o măsură de combatere reușită, luați următoarele măsuri 

preventive: 
Îndepărtați sursele de hrană și apă (alimente, hrană pentru animale, compost, gunoi etc.) sau faceți-

le inaccesibile rozătoarelor. 

Rodenticidele trebuie eliminate ca deșeuri periculoase. Municipalitățile și orașele stabilesc puncte 

de colectare adecvate (staționare sau mobile) pentru deșeurile periculoase. Puteți obține informații 

despre sortarea deșeurilor, punctelor de colectare și orelor de la administrația municipalității sau a 

orașului. 

Pentru a elimina locurile de ascundere ale rozătoarelor, sunt necesare măsuri precum îndepărtarea 

gunoiului și a deșeurilor, a vegetației din imediata vecinătate a clădirilor, închiderea accesului 

rozătoarelor la interior (crăpături, găuri, clape pentru pisici, canale etc.). 

 

7.3. CALCULUL CANTITĂȚII CORECTE DE PRODUS BIOCID UTILIZAT 

 

Insecticidele achiziționate pentru programele de pulverizare, de regula vin sub formă de 

concentrat. Acest concentrat este foarte puternic și trebuie diluat înainte de utilizare amestecând 

un volum mic (cantitate) de insecticid cu un volum mai mare de apă. 

Este necesar să se stabilească cât de mult din concentrat va fi necesar pentru pulverizare și cu câtă 

apă trebuie amestecat.  

Pașii pentru calcularea cantității corecte de insecticid sunt descriși mai jos. 

1. Verificați eticheta insecticidului pentru a găsi rata de aplicare la care trebuie utilizat 

concentratul. Rata de aplicare a unui anumit insecticid este cantitatea de soluție de insecticid 

(biocid plus apă) necesară pentru tratarea unei zone de o anumită dimensiune. 

Câteva exemple sunt: 

➢ Folosiți 10 ml concentrat pe 5 L apă pentru a acoperi 40 de metri pătrați (40 m2) 
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➢ Amestecați 5 g pulbere cu 5 L apă pentru a acoperi 20 de metri pătrați (20 m2) 

➢ Folosiți 1 pachet de pulbere la 10 L apă 

2. Identificati zona de pulverizat. Aceasta poate fi zona unui etaj sau zonele combinate ale 

plintelor sau zona combinată a fundațiilor exterioare (exterioare) ale clădirilor. 

3. Folosind doza de aplicare indicată în instrucțiuni, calculați cantitatea de concentrat de 

insecticid necesară pentru dimensiunea suprafeței de pulverizat. 

4. Calculați cantitatea de apă necesară pentru a dilua insecticidul la diluția corectă. 

Este foarte important ca aceste calcule să fie făcute corect.  

Norma de aplicare a rodenticidelor: 

Calcularea consumului de momealӑ raticidӑ (indiferent de forma de condiţionare: boabe de cereale 

ȋntregi sau sparte, pellets, pastӑ, bloc cerat) are ca principiu de bazӑ norma de aplicare de 2 – 5g 

momealӑ/mp, funcție de gradul de infestare, corespunzӑtor cu 2 – 5 kg/1000 mp. Instrucţiunile de 

aplicare ale diferitelor rodenticide, ȋnscrise pe etichetӑ, respectӑ aceastӑ normӑ. 

                   

7.4. ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE 

(ECHIPAMENT DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ) 

 

Deoarece produsele biocide sunt otrăvitoare, este extrem de important ca oricine le folosește să fie 

protejat de acțiunea produsului chimic, inclusiv de spray și fum. Îmbrăcămintea și echipamentul 

de protecție adecvat trebuie utilizate astfel încât să se asigure o barieră între produsul biocid și 

corp pentru a opri pătrunderea acestuia în corp. 

Îmbrăcămintea și echipamentul de protecție trebuie să împiedice pătrunderea dermică (piele și 

ochi), respiratorie (plămâni) și orală (gură) a produsului biocid în organism. Prin urmare, 

îmbrăcămintea și echipamentul de protecție trebuie să acopere tot corpul utilizatorului profesional. 

Diferitele tipuri de îmbrăcăminte și echipamente de protecție sunt descrise mai jos. 

7.4.1 Imbrăcăminte de protecție 

Salopete: Salopete de lungime întreagă care buton de la gât și încheieturi trebuie purtate. 

Manșetele pantalonilor trebuie purtate în afara cizmelor. 
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Șorț impermeabil: În cazul în care pot apărea stropiri, cum ar fi în cazul scufundării câinilor, 

trebuie purtat un șorț din PVC impermeabil pe toată lungimea și cizme de cauciuc. 

Mănuși din PVC: Sunt necesare mănuși din PVC de tip Gauntlet. Acestea sunt mănuși care 

acoperă brațul chiar sub cot, precum și acoperă mâna. 

Unele tipuri de mănuși se deteriorează rapid în contact cu produsele biocide și trebuie verificate în 

mod regulat pentru detectarea fisurilor, în special între degete. Mănușile crăpate nu trebuie utilizate 

pentru pulverizare. 

Cizme: Trebuie purtate doar cizmele din PVC în stare bună. Dacă cizmele sunt deteriorate sau 

crăpate, substanțele chimice se pot înmuia în material și pot fi absorbite în corp prin picioare. Dacă 

substanța chimică s-a îmbibat în cizme sau sunt crăpate sau deteriorate, acestea trebuie înlocuite. 

Curățarea temeinică a cizmelor este foarte importantă și ar trebui făcută corect. Cizmele ar trebui, 

de asemenea, să fie inspectate în mod regulat pentru orice semne de deteriorare sau fisuri. 

Pălărie lavabilă: O pălărie cu bor larg va opri produsul biocid să ajungă pe părul operatorului și 

apoi în corpul acestuia. 

Pălăria trebuie să fie din material lavabil, astfel încât să poată fi curățată cu ușurință după utilizare. 

  

Fig. 8: Echipament de protecție 
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7.4.2. Echipament de protecție.  

Cartuș cu filtru: Aplicarea produselor biocide, în special a insecticidelor, nu trebuie efectuată 

fără cartuș cu filtru “respirator”. Un astfel de echipament respirator este o mască care se potrivește 

strâns peste nas și gură și conține un cartuș cu un material special. Acest material îndepărtează 

fumurile chimice din aer, astfel încât să fie curat pentru a respira.  

 

Fig. 9 Cartuș cu filtru 
 

Înainte de a fi utilizat, respiratorul trebuie verificat cu atenție, dacă prezinta deteriorări. Este posibil 

să fie necesară înlocuirea supapelor, cauciucului, cartușelor, garniturilor de etanșare sau chingilor. 

De asemenea, utilizatorul profesional trebuie să se asigure că aparatul de respirat este echipat cu 

cartușul corect. 

Utilizatorul profesional trebuie să se asigure că aparatul respirator formează o etanșare bună cu 

fața. Barba sau mustața opresc de obicei formarea unei prize bune, astfel încât cei care folosesc 

aparate respiratorii trebuie să fie bărbieriti. 

O modalitate bună de a verifica “priza” feței sau de a vedea dacă cartușele funcționează în 

continuare este de a pune o sticlă deschisă de îndepărtare a lacului de unghii sau de după bărbierit 

sau de parfum până la cartuș sau în jurul marginilor sigiliului. Dacă persoana îl poate mirosi în 

interiorul aparatului respirator, atunci cartușul trebuie înlocuit sau nu există sigiliu facial. Dacă 

substanța poate fi încă topită după ce se folosește un cartuș nou, sigiliul este de vină. 

Respiratoarele trebuie depozitate într-un recipient etanș din plastic, departe de produse biocide și 

de alți solvenți. Acest lucru se datorează faptului că, filtrele respiratoarelor sunt foarte sensibile la 

prezența vaporilor chimici, cum ar fi benzina, turpurile și alți solvenți. 

Cartușele au o durată de viață aproximativă de 4 până la 12 ore de utilizare continuă. Dacă sunt 

depozitate împreună cu produsele biocide, își pot pierde rapid eficacitatea din cauza prezenței 

vaporilor chimici. 

Scut facial și ochelari de protecție: Un scut facial este o mască care este utilizată pentru a proteja 

fața și ochii atunci când amestecați substanțe chimice. Oferă protecție împotriva stropirii. Scuturile 
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pot fi utilizate cu un aparat respirator, deși montarea aparatului sub scut poate fi dificilă dacă se 

utilizează un aparat de respirat cu un singur cartuș. Adesea, un aparat respirator cu două cartușe 

este mai ușor de utilizat sub un scut facial, deoarece nu iese la fel de mult. Ochelarii de protecție 

pentru ochi pot fi o opțiune mai bună. 

Trebuie folosite scuturi și ochelari de protecție: 

• la amestecarea substanțelor chimice 

• la pulverizare pentru protecție împotriva derivei de pulverizare 

• atunci când lucrați în spații restrânse 

Scuturile și ochelarii de protecție trebuie să se potrivească corect (ochelarii de protecție trebuie să 

formeze un sigiliu bun cu fața) și să nu alunece. Acestea trebuie păstrate în stare bună și curățate 

după ce fiecare lucrare este terminată sau la sfârșitul utilizării fiecărei zile. 

 

7.4.3 Îngrijirea și întreținerea îmbrăcămintei de protecție  

Toate hainele de protecție trebuie inspectate frecvent și regulat pentru a vă asigura că sunt curate 

și în stare bună de funcționare. 

Utilizatorul profesional trebuie să îmbrace toate hainele de protecție necesare înainte de începerea 

operației de pulverizare. La sfârșitul fiecărei operațiuni de pulverizare, toate îmbrăcămintea de 

protecție trebuie spălată bine, clătită și lăsată să se usuce într-un mediu aerisit. Îmbrăcămintea de 

protecție trebuie spălată singură și nu cu alte îmbrăcăminte. 

Dacă pulverizarea se face în două sau mai multe zile la rând, îmbrăcămintea de protecție trebuie 

spălată la sfârșitul operației de pulverizare a fiecărei zile. 

 

  

Fig. 10 Curățarea echipamentului de protecție 
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Fumigarea este o metodă care se poate aplica atât 

în cazul dezinsecției cât și a deratizării, de 

combatere a dăunătorilor într-un spațiu închis 

care utilizează un fumigant în concentrații care 

sunt periculoase sau toxice pentru om şi animale. 

Există următoarele tipuri de formulări de substanțe chimice utilizate în fumigare. 

a) Acid cianhidric (acid prusic), precum și substanțe și amestecuri care determina 

formarea sau evaporarea acidului cianhidric  

b) Fosfina, precum și substanțe și amestecuri care formează fosfină 

c) Difluorură de sulfuril (fluorură de sulfuril) 

d) alte produse biocide TP 14 şi TP 18   autorizate sau avizate de Comisia Nationala pentru 

Produse Biocide, clasificate in categoriile 1, 2 si 3 de toxicitate acuta3 

e) Dioxid de carbon (CO2)  

Toți fumiganții sunt volatili. Capsulele și pliculețele sunt disponibile pentru aplicații la scară mică 

și cilindrii de presiune pentru cele la scară largă. Sunt greu de utilizat și există o anumită toxicitate 

reziduală și un posibil pericol pentru consumator: este nevoie de un timp mai scurt pentru fumigare 

- în mod normal mai puțin de o zi - în funcție de formularea utilizată. In cazul acestei metode, 

produsele biocide TP14 sau TP 18 (rodenticide sau insecticid) sunt plasate în tobe, pungi de plastic 

sub prelate sau foi de plastic. Pentru fumigarea stivelor din depozite, este necesar să se pulverizeze 

simultan acoperișul și pereții pentru a preveni reinfestarea. Aplicațiile fumiganților diferă în 

funcție de locația în care sunt utilizati. Fumiganții pot fi foarte periculoşi dacă sunt utilizaţi 

incorect; aceştia nu trebuie folosiţi în locuințele casnice, se utilizează doar de către utilizatorul 

professional instruit. Rodenticidele gazoase pot fi utilizate ca fumiganți pentru combaterea 

 
3 conform Tabelului 3.1.3. din Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 1272/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de 
modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 

8. FUMIGAREA  
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rozătoarelor în structuri închise precum containere, depozite, magazii, facilități de transport, etc. 

Un dezavantaj al acestei metode este acela ca fumigantele nu au nicio acțiune remanentă. 

 

8.1. EXAMINAREA POSIBILITĂŢII DE ÎNLOCUIRE A FUMIGAŢIEI  

CU ALTE OPERAŢIUNI 

 

Furnizorul de servicii trebuie să examineze dacă activitățile cu substanțe periculoase pot fi 

înlocuite cu substanțe, preparate sau articole sau procese care nu sunt periculoase sau sunt mai 

puțin periculoase pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor în condițiile respective de utilizare (de 

exemplu, utilizarea dioxidului de carbon pentru combaterea insectelor ca alternativă la utilizarea 

fosfinei sau a difluorurii de sulfuril).  

Spre exemplu, dioxid de carbon (CO2) este autorizat ca rodenticid la o scară mult mai mică, dar 

cu același scop intenționat. Gazul este utilizat în capcanele pentru rozătoare. Odată ce rozătoarele 

intră în capcană, este activat un tampon de presiune care determină închiderea ușilor, prinzând 

rozătoarea în interior. Ulterior, CO2 este eliberat dintr-un recipient cu aerosoli, care ucide 

rozătoarele din interiorul capcanei. Compartimentul primar receptor pentru emisii este atmosfera 

din jur în timpul ventilației structurii tratate. Dacă se identifică un proces la fel de eficient, trebuie 

să i se acorde preferință. Renunțarea la o eventuală înlocuire trebuie să fie justificată în 

documentația evaluării riscurilor. 

Următoarele principii trebuie respectate în cadrul examenului de substituție: 

1. Obiectivul controlului dăunătorilor nu trebuie să fie pus la îndoială. Aceasta include, şi 

faptul că instalarea rezistenței trebuie să rămână în mare parte exclusivă, deoarece acest 

lucru duce la ineficiență sau la necesitatea repetării tratamentului cu o doză crescută de 

fumigant. 

2. Substituirea trebuie să fie preferată în toate cazurile dacă sunt disponibile alternative 

pentru fumigarea cu substanțele și amestecurile mortale, foarte toxice și toxice 

 

8.2. MĂSURI SPECIFICE OPERAŢIILOR DE FUMIGARE 

 

Personalul care participă la fumigare: Pentru efectuarea fumigației, un furnizor de servicii 

trebuie să deţină un număr suficient de angajaţi instruiţi şi certificați, astfel: 
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- cel puțin patru persoane pentru fumigarea cu difluorură de sulfuril, acid cianhidric sau 

preparate care formează acid cianhidric , 

- cel puțin două persoane pentru fumigarea cu fosfină sau preparate care formează fosfină  

- cel puțin o persoană  pentru fumigarea cu preparate care formează fosfina atunci când sunt 

introduse în pământ 

Locaţia care urmează a fi fumigatã şi evaluarea riscurilor: Fumigațiile trebuie efectuate astfel 

încât oamenii să nu fie puși în pericol. Prin urmare, camerele și bunurile care trebuie fumigate 

trebuie sigilate corespunzător. Pentru efectuarea în condiții de siguranță a fumigației cu fumiganți 

mortali, foarte toxici și toxici trebuie efectuată o evaluare a riscurilor care trebuie adaptată pentru 

a se potrivi circumstanțelor și cerințelor respective în funcţie de situaţia respectivă. Trebuie să 

includă toate riscurile identificate la care lucrătorii pot fi expuși ca urmare a activității lor de 

fumigare sau a altor persoane prin utilizarea unui fumigant și să stabilească măsuri adecvate prin 

care să poată fi asigurată siguranța și protecția sănătății lucrătorilor și a altor persoane. 

Pentru evaluarea riscurilor activităților de fumigare, se recomandă identificarea separată a 

riscurilor pentru lucrători de cele pentru terți, deoarece măsurile de reducere a riscurilor sunt 

diferite. Măsurile de protecție care trebuie luate pot fi de natură tehnică sau organizațională și 

trebuie adaptate la caracteristicile speciale ale unui fumigant sau ale unei utilizări specifice. 

Oricine, în calitate de furnizor de servicii, dorește să efectueze fumigații în afara instalațiilor de 

fumigare, trebuie să informeze clientul în scris cu privire la riscurile asociate fumigării și la 

începerea operaţiunilor de fumigare. 

 

8.3. RECOMANDĂRI DE EVALUAREA RISCURILOR PENTRU  

ACTIVITĂȚILE DE FUMIGARE 

Evaluările riscurilor pentru activitățile de fumigare trebuie întotdeauna stabilite în mod 

cuprinzător. Asta înseamnă că trebuie avute în vedere toate pericolele potențiale pentru lucrătorii 

companiei care furnizează sericii de fumigare, clientul și alte persoane. Etapele principale de lucru 

ale fumigării pot fi sistematizate după cum urmează prin alocarea elementelor de risc identice 

activității de fumigare: 

1. Etape de lucru / activitate care trebuie evaluate: 

- Inspecția locaţiei care urmează a fi fumigată, lucrări preliminare, test de etanșare și 

scurgere, depozitare a fumigantului  
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- Introducerea și îndepărtarea fumigantului 

- Supravegherea în timpul fazei de fumigare 

- Ventilație și emisii 

- Eliminarea reziduurilor de fumigant 

2. Pericole care trebuie evaluate: 

- Efecte asupra materialelor, inclusiv adsorbţia în praf 

- Riscuri mecanice, de ex. riscul de deteriorare a instalațiilor și mașinilor, căderea și 

impractibilitatea, condițiile de vizibilitate 

- Riscuri legate de electricitate, 

- efecte fizice, de ex. zgomot, 

- Incendii și explozii care ar putea fi cauzate de fumigant, 

- sarcini fizice 

3. Tabelul nr. 3 oferă ajutor pentru a determina ce risc poate fi atribuit etapelor de lucru ale unui 

proces de fumigație. 

Tabelul nr. 3 Etape de lucru în cadrul operației de fumigare 

Posibil risc 

Etapa de lucru 
Inspecția locaţiei 
care urmează a fi 
fumigată, lucrări 
preliminare, test 

de etanșare și 
scurgere, 

depozitare a 
fumigantului 

Introducerea 
și 

îndepărtarea 
fumigantului 

Supravegherea 
în timpul fazei 

de fumigare 

Ventilație 
și emisii 

Eliminarea 
reziduurilor 
de fumigant 

Efecte asupra 
materialelor, inclusiv 
praf 

x x x x x 
Efect mecanic, de ex. 
deteriorarea instalațiilor 
și a mașinilor, cădere și 
impractibilitate, 
vizibilitate 

x x  x - 

Electricitate sau câmpuri 
electromagnetice x -  x - 
Riscuri de incendiu și 
explozie dacă sunt 
cauzate de proprietățile 
fumigantului 

- x  - x 

Efecte fizice, de ex. 
zgomot, vibrații etc. x x  x - 
Creșterea sarcinilor 
fizice x x x x - 
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În cazul în care acest ghid nu conține recomandări suficiente privind elementele de risc individuale 

menționate în tabel, reglementările relevante privind securitatea și sănătatea în muncă trebuie 

utilizate pentru a determina măsurile de protecție 

Procedura este similară cu activitățile de fumigare din instalațiile de fumigare staționare. Aici 

urmează să fie evaluate în special următoarele activități: 

- Furnizarea instalației de fumigare împreună cu fumigantul, 

- Schimbarea buteliilor de gaz comprimat (dacă este necesar), 

- Îndepărtarea și eliminarea materialului transportor. 

 

8.4. MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN ACTIVITĂȚILE DE FUMIGARE 

 

Trebuie întreprinse următoarele măsuri de protecție fundamentale pentru toate activitățile de 

fumigare: 

- Angajatorul trebuie să se asigure că sunt puse la dispoziția lucrătorilor instrucțiunile de lucru 

scrise care permit evaluarea riscului activității de fumigare într-o formă și un limbaj care să fie 

ușor de înțeles pentru lucrători. Instrucțiunile de lucru trebuie să conțină, în special, informațiile 

necesare lucrătorilor pentru a putea evalua riscurile prezentate de fumigant. 

- Angajatorul trebuie să se asigure, de asemenea, că lucrătorii sunt instruiți verbal o dată pe an 

folosind instrucțiunile de lucru despre riscurile care apar în timpul activităților de fumigare și 

măsurile necesare pentru protecția acestora. Această instrucțiune trebuie să conțină sfaturi 

medicale și toxicologice generale la locul de muncă, cu participarea unui cadru medical. 

- O zonă de pericol trebuie să fie amenajată și securizată cu un cordon adecvat în jurul unei locaţii 

care trebuie fumigată. În afara zonei de pericol stabilite, fumigantul nu trebuie să fie detectabil în 

timpul acțiunii cu metodele de măsurare a gazelor obișnuit pentru fumigare (a se vedea mai jos). 

Dacă este necesar, zona de pericol trebuie mărită corespunzător. Persoanele care trebuie să 

desfășoare o activitate legată de fumigare pot fi în zona de pericol numai cu aprobarea 

coordonatorului de fumigare. Dacă este necesar, trebuie inițiat un cordon sau o degajare. 

- După introducerea unui fumigant, toate încăperile trebuie ținute încuiate până la eliberare, astfel 

încât să nu permită fi intrarea. 
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- Recipientele de gaz comprimat utilizate pentru fumigare trebuie depozitate în afara spaţiului care 

urmează a fi fumigat, astfel încât să fie stabile și suficient protejate împotriva utilizării 

necorespunzătoare. 

- Dacă se utilizează fumiganți din buteliile de gaz comprimat, liniile de dozare sau furtunurile uzate 

trebuie spălate cu aer comprimat sau azot la finalizarea procesului de dozare. 

 

8.4.1. Măsuri de protecție a lucrătorilor și a altor persoane afectate indirect de activitățile de 

fumigare 

Măsurile enumerate mai jos sunt adecvate pentru a asigura protecția lucrătorilor și a altor persoane 

care pot fi puse în pericol în mod indirect ca urmare a utilizării unui fumigant. 

(1) Ocupanţii camerelor, clădirilor sau proprietăților care se învecinează cu locaţia ce urmează a fi 

fumigată trebuie să fie avertizați în scris de către coordonatorul operaţiunii de fumigare cu cel 

puțin 24 de ore înainte de introducerea fumiganților, cu referire la riscurile care pot decurge din 

fumigant.  

(2) Înainte de introducerea fumigantului, coordonatorul operaţiunii de fumigare trebuie să se 

asigure că spaţiile, clădirile sau complexele de clădiri conectate structural sunt curățate și că nimeni 

nu este prezent în acestea, în încăperi adiacente sau în alte încăperi în care pot pătrunde fumiganții. 

Același lucru se aplică locaţiilor cu care spaţiul ce urmează să fie fumigat este conectat structural 

prin  tuneluri de linie de arbori , canale, conducte de cablu, conducte goale și altele similare. 

(3) În cazul fumigării în clădiri conectate structural utilizate în diferite scopuri, următoarele măsuri 

suplimentare trebuie examinate cu atenție, ca parte a evaluării riscurilor, dacă sunt utilizați 

fumiganți inodori pentru a spori siguranța și protecția persoanelor care ar putea fi prezente: 

- Instalarea echipamentului pentru detectarea fumigantului cu semnale optice / acustice de 

avertizare dacă se depășește limita de detecţie, 

- Adăugarea unei substanțe mirositoare cu efect pronunțat de avertizare senzorială la fumigant 

(odorizare) și 

- Monitorizarea continuă a spaţiului fumigat. 

Fezabilitatea măsurilor menționate mai sus trebuie examinată după caz, indiferent de alte măsuri 

de siguranță solicitate în acest ghid. Se poate renunța la implementarea parțială sau totală numai 

dacă 

- există motive concrete legate de fumigare, sau 
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- măsurile se dovedesc disproporționat de dificile. 

Siguranța necesară trebuie apoi garantată într-un mod diferit. 

(4) Rezultatul examinării este o parte indispensabilă a evaluării riscurilor pentru fumigarea 

clădirilor conectate structural și trebuie documentat în raportul privind fumigarea. Fumiganții au 

o capacitate ridicată de a pătrunde în toate materialele de construcție. Datorită permeabilității lor 

deosebit de ridicate, fumiganții pot trece chiar și prin deschiderile cele mai discrete. 

Tabel nr. 4a. Lista pentru verificarea de cãtre utilizatorul profesional a măsurilor speciale de 

siguranță ȋn vederea desfãşurãrii operaţiunii de fumigare  

1. Este locaţia care trebuie fumigatã (biserică, muzeu, moară ...) legatã 
structural de alte clădiri, de ex. de un perete despărțitor comun, suprafețe 
comune ale pereţilor, structură comună a acoperișului, pivniță comună, 
intersectãri, pasaje, treceri etc.? 

o Da  
o Nu 

2. Sistemul de încălzire sau părți ale sistemelor de încălzire sunt în afara 
locaţiei care urmează a fi fumigatã? 

o Da  
o Nu 

3. Sistemul arborilor de încălzire / al conductelor de aer / al arborilor de aer 
cald duc în clădirile învecinate fie deasupra, fie sub pământ ascunse în 
zidărie? 

o Da  
o Nu 

4. Sistemul arborilor vechi, dezafectați (de exemplu de la sistemele de 
încălzire dezafectate) duc la clădirile învecinate? 

o Da  
o Nu 

5. Conductele de apă, conductele de încălzire, conductele goale duc la 
clădirile învecinate? 

o Da  
o Nu 

6. Există încăperi subterane de depozitare, încăperi de încălzire, rezervoare de 
stocare a petrolului, căi de evacuare sau coridoare secrete vechi (îngropate) 
sub locaţia care trebuie fumigatã (de exemplu, biserică, muzeu, moară ...)? 

o Da  
o Nu 

7. În cazul operațiunilor de fumigare desfãşurate ȋn lãcaşe de cult (biserici): 
Există una sau mai multe cripte sub lãcaş care trebuie fumigate? A fost pus 
semnul de avertizare la intrările în proprietatea ȋnvecinată? 

o Da  
o Nu 

8. Au fost păstrate în siguranță toate cheile de acces la locația care trebuie 
fumigată? 

o Da  
o Nu 

9. Au fost verificate structurile acoperișului din locația care trebuie fumigată 
pentru prezenţa animalelor nevizate (lilieci, șoimi, bufnițe ...)? 

o Da  
o Nu 

 
Lista a fost completatã cu răspunsuri de coordonatorul de operațunii de fumigare 
………………………………… 
(Prenume și prenume) 
 
Loc / Data ………………… .. …………  
 
Semnătura: …………………… .. 
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Tabel nr. 4b. Lista de verificare pentru clienți cu privire la proprietățile relevante ale structurii 
locației care trebuie fumigatã (cum ar fi biserici, castele, muzee, mori, depozite 
etc.)- se pot furniza rãspunsuri detaliate 

1. Este locaţia care trebuie fumigatã (biserică, muzeu, moară ...) legatã 
structural de alte clădiri, de ex. de un perete despărțitor comun, suprafețe 
comune ale pereţilor, structură comună a acoperișului, pivniță comună, 
intersectãri, pasaje, treceri etc.? 

o Da  
o Nu 

2. Sistemul de încălzire sau părți ale sistemelor de încălzire sunt în afara 
locaţiei care urmează a fi fumigatã? Dacă rãspunsul este “da”, unde anume? 

o Da  
o Nu 

3. Sistemul arborilor de încălzire / al conductelor de aer / al arborilor de aer 
cald duc în clădirile învecinate fie deasupra, fie sub pământ ascunse în 
zidărie? Dacă rãspunsul este “da”, unde anume? 

o Da  
o Nu 

4. Sistemul arborilor vechi, dezafectați (de exemplu de la sistemele de 
încălzire dezafectate) duc la clădirile învecinate? Dacă rãspunsul este “da”, 
unde anume? 

o Da  
o Nu 

5. Conductele de apă, conductele de încălzire, conductele goale duc la 
clădirile învecinate? Dacă rãspunsul este “da”, unde anume? 

o Da  
o Nu 

6. Există încăperi subterane de depozitare, încăperi de încălzire, rezervoare de 
stocare a petrolului, căi de evacuare sau coridoare secrete vechi (îngropate) 
sub locaţia care trebuie fumigatã (de exemplu, biserică, muzeu, moară ...)? 
Dacă rãspunsul este “da”, unde anume? 

o Da  
o Nu 

7. În cazul operațiunilor de fumigare desfãşurate ȋn lãcaşe de cult (biserici): 
Există una sau mai multe cripte sub lãcaş care trebuie fumigate? Dacă 
rãspunsul este “da”, unde anume? 

o Da  
o Nu 

 
Lista de verificare a primit răspunsuri de la: 
………………………. …………………… 
Prenume și prenume (semnătură) 
 
Data 
 

 

Pentru a putea evalua pericolele și riscurile fumigării propuse, furnizorii de servicii specializate,  

trebuie să obțină răspunsuri la următoarele întrebări de la client. Este imperativ ca răspunsurile la 

întrebări sã fie formulate cu atenție și conștiinciozitate pentru ca operaţiunea de fumigare sã 

decurgaã fără niciun incident. Tabelele nr. 4a și 4b din prezentul ghid pot fi utilizate în acest scop. 

(5) Există motive concrete de fumigare în cazul în care reacțiile chimice ale substanței odorizante 

au un impact negativ asupra locaţiei care urmează să fie fumigată, îi reduce valoarea sau afecteaza 

alimentele. 
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(6) Un spaţiu de fumigat care este conectat structural la alte clădiri sau are o capacitate cubică mai 

mică de 500 m3 urmează să fie supus unui test de scurgere cu ajutorul unui gaz de urmărire după 

efectuarea măsurilor de etanșare necesare. 

(7) După introducerea fumigantului şi până la eliberare, toate încăperile trebuie ținute încuiate 

astfel încât să nu poată fi permite accesul. Accesul trebuie prevenit în timpul fumigării prin 

înlocuirea încuietorilor sau instalarea dispozitivelor de fixare suplimentare dacă dispozitivele de 

blocare existente nu oferă o protecție suficientă. 

(8) Coordonatorul operaţiunii de fumigare sau o persoană suficient de informată pentru măsurarea 

fumigantului utilizat trebuie să verifice periodic dacă fumiganții apar în afara zonei de pericol 

stabilită. Punctele de măsurare și frecvența măsurătorilor trebuie să fie adaptate pentru a se potrivi 

cu circumstanțele locale ale clădirii și utilizării, cu condițiile meteorologice și cu stadiul de 

fumigare. Rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate și păstrate împreună cu raportul de 

operaţiunii de fumigare. 

(9) Dacă există camere conectate structural de locaţia care urmează a fi fumigată, precum depozite, 

ateliere, sălile de mașini și trasee electrice, care pot fi afectate în timpul fumigării, dar exista motive 

operaționale pentru continuitatea lucrului, concentrațiile de fumigant din aerul încăperilor trebuie 

măsurate continuu pe durata întregii operațiuni. Persoanele pot rămâne în astfel de camere sau 

zone numai dacă fiecare măsurătoare nu depășește limita de expunere ocupaţională a fumigantului 

(ca valoare limită).  

Zona de fumigare și zona de risc trebuie ventilate la sfârșitul perioadei de fumigare. Gazele de 

fumigare și particulele solide de fumigare sunt mai grele decât aerul. Acolo unde este posibil, la 

aerisirea clădirilor fumigate, punctul de plecare ar trebui să fie partea superioară a structurii pentru 

a minimiza riscul ca fumigantul să intre în contact cu operatorii sau cu alte persoane. În cazul în 

care este necesar să se pătrundă în zona de fumigare pentru a efectua ventilația, de exemplu pentru 

a deschide ușile sau ferestrele, trebuie utilizat un echipamentul personal de protecţie adecvat 

fumigantului. 

(10) La deschiderea și ventilarea locaţiei fumigate, coordonatorul operaţiunii de fumigare trebuie 

să se asigure că nimeni nu este pus în pericol prin evacuarea fumigantului. Trebuie acordată o 

atenție deosebită pentru a se asigura că fumiganții nu sunt atrași de sistemele de ventilație 

învecinate. Mai mult, cerinţa poate fi îndeplinită: 

- cu instalații de fumigare prevăzute cu sisteme de filtrare adecvate, 
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- prin aerisirea ocazională a spaţiilor fumigate, de ex. mori și depozite de cereale, prin deversarea 

la o înălțime suficientă de mare în raport cu ce a clădirilor din jur, 

- prin condițiile meteorologice cu un schimb redus de aer prin amânarea operației de ventilație. 

Evaluarea riscurilor ar trebui să identifice spațiile închise în care ar trebui să se utilizeze ventilație 

forțată pentru a îndepărta fumigantul. Aranjamentele pentru curățarea acestor zone trebuie 

planificate în prealabil cu atenție și echipamentul necesar trebuie instalat înainte de începerea 

procesului de fumigare. 

Materialele din zona de fumigare pot continua să elibereze gaz după încheierea operațiunii de 

fumigare și așa ar trebui să fie luate în considerare. În acest caz, pot fi necesare teste regulate până 

când operatorul care execută fumigaţia este convins că nivelul de fumigant mai mic decât cel 

specificat în rezumatul caracteristicilor produsului. Substanțele chimice neutralizante pot fi 

utilizate pentru a reduce nivelul la nivelul fumigantului. Unele sisteme de fumigare au unități de 

aerare dedicate care stau în incinta tratată și sunt utilizate pentru a reduce nivelurile de fumigant 

activ la sfârșitul procesului. 

După aerisire, echipamentul de fumigare trebuie îndepărtat de pe amplasament. 

■ Foliile rezistente la gaze ar trebui să fie aerisite până când nu conțin fumigant înainte de a fi 

pliate, rulate, transportate și depozitate pentru o utilizare ulterioară. În mod similar, foile care nu 

mai sunt de trebuinţă trebuie aerisite înainte de eliminare. 

■ Cutii sau containere goale trebuie aruncate în conformitate cu legislaţia deşeurilor periculoase  

■ La sfârșitul unor procese de fumigare (precum cele in care se foloseştr fosfină), resturile rămase 

pot conține fosfuri metalice nedescompuse, care vor continua să se descompună și să genereze 

fumigant. În acest caz, reziduurile ar trebui să fie îndepărtate din zonele de fumigare și de risc și 

să fie puse în siguranță pentru eliminare. Dacă nu este posibilă inactivarea reziduurilor la fața 

locului, acestea pot fi transportate cu grijă într-un container ventilat, dar rezistent la ploaie, într-un 

vehicul deschis (camion) și inactivate în spațiile adecvate. 

■ Pachetele uzate sau resturile de fosfură liberă nu trebuie adunate sau închise împreună într-un 

recipient sau într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru poate duce la incendiu sau explozie. 

■ Orice îmbrăcăminte și echipamentul contaminat trebuie îndepărtat și aerisit. 
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8.4.2. Măsuri de urgență în caz de scurgeri majore ale fumigantului 

Evaluarea riscurilor efectuată înainte de începerea operațiunii de fumigare ar trebui să includă 

dispoziții pentru eliminarea recipientelor deteriorate sau a scurgerilor de fumigant: 

■ dacă pot fi mutate în siguranță, recipientele trebuie duse într-un loc sigur în aer liber, unde pot 

fi ventilate în siguranță și departe de oameni, animale și materiale inflamabile de către un lucrător 

care poartă echipament de protecţie personală; 

■ dacă recipientele nu pot fi deplasate în siguranță, locul lor actual ar trebui tratat precum o zonă 

de fumigare și trebuie luate măsurile de precauție corespunzătoare în conformitate cu acest ghid. 

În caz de urgență de scurgeri majore în timpul fumigării, de exemplu, dacă o țeavă de alimentare 

se fisurează sau se deconectează sau măsurile de izolare se deteriorează și se produce scurgerea 

fumigantului, operatorul care efectuează fumigarea trebuie să poarte echipament de protecţie 

personală pentru a închide imediat supapa cilindrului principal (dacă este utilizat un cilindru) sau 

pentru a repara defecţiunea. Operatorul care efectuează fumigarea trebuie să se retragă din zona 

de risc. După o perioadă de ventilație și purtarea echipamentui de protecţie personală, operatorul 

trebuie să verifice concentrația de fumigant în zona de risc. 

Persoanelor fără echipament de protecţie personală nu ar trebui să li se permită să intre în zona de 

risc până când concentrația nu este confirmată ca sub nivelul de expunere ocupaţională sau alt 

nivel adecvat. 

 Ar trebui să se ia în considerare apelarea serviciului de pompieri și de salvare pentru a rezolva 

problema dacă nu poate fi rezolvată eficient la fața locului de către un personalul care efectuează 

fumigarea. 

Dacă sunt chemaţi pompierii și serviciile de salvare și/sau alte servicii de urgență la un incendiu 

sau la o scurgere în sau în apropierea unei zone de fumigare sau de risc, operatorul care execute 

fumigarea ar trebui să explice ce fumigant este utilizat și să le furnizeze toate informațiile 

disponibile cu privire la pericolele și precauțiile necesare. Aceste informații, împreună cu 

echipamente specifice de detectare disponibile și un număr de contact de urgență ar trebui furnizate 

la fața locului pentru a fi utilizate de serviciile de urgență în momentele în care fumigatorii pot fi 

absenți. 
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8.4.3. Măsuri de protecție suplimentare pentru activitățile de fumigare în anumite locaţii  

În laboratoare 

Fumigarea, în special a laboratoarelor, este potențial o operațiune cu risc ridicat și nu trebuie 

întreprinsă fără o planificare, consultare și pregătire adecvate. Măsura de combatere a dănătorilor 

va fi deosebit de importantă atunci când se lucrează cu agenți biologici care pot infecta rozătoarele 

sau pot fi transmişi prin insecte, inclusiv transmiterea mecanică. 

La bordul navelor 

Fumigarea din depozitele de mărfuri ale navelor la dane în porturi sau în timpul traversării necesită 

măsuri speciale. Funcționarea instalațiilor de siguranță indispensabile siguranței navei, de exemplu 

sistemele de alarmă la incendiu și pompele de santină, nu trebuie afectate ca parte a lucrărilor de 

etanșare necesare. În același timp, siguranța membrilor echipajului navei trebuie să fie garantată 

și în timpul tranzitului cu o încărcătură fumigată. Declarațiile aplicabile la nivel internațional 

conținute în Rezoluția A.1050(27) a Organizației Maritime Internaționale, adoptată la 30 

noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 17 februarie 2014) sunt, în 

principiu, adecvate, atunci când sunt respectate, pentru a garanta siguranța și protecția a sănătății 

membrilor echipajului de pe nave cu o încărcătură fumigată. 

 

8.5.  PRIMUL AJUTOR, MĂSURI DE URGENȚĂ ȘI EXERCIȚII DE SIGURANȚĂ 

 

Înainte de începerea fumigării, trebuie să se asigure că: 

1. sunt la îndemână numărul de telefon al serviciului medical de salvare și urgență; 

2. sunt stabilite și păstrate libere căile de evacuare și salvare  

3. Orice persoană rănită, în special din încăperile inferioare, poate fi salvată rapid folosind 

echipament de ridicare adecvat și brancarde. 

Trebuie organizate în mod regulat exerciții de siguranță pentru situații de urgență în timpul 

activităților de fumigare. Scopul exercițiilor de siguranță este de a obține controlul asupra 

posibilelor situații de urgență, cum ar fi salvarea și tratarea persoanelor, precum și executarea unui 

lanț de urgență. Aici, trebuie luate în considerare anumite condiții și cerințe locale, inclusiv 

participarea echipajelor locale de urgență 
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Echipamentele și medicamentele adecvate pentru primul ajutor în caz de otrăvire trebuie să fie 

ținute la îndemână, gata de utilizare, în apropierea instalației de fumigare și trebuie inspectate cel 

puțin o dată pe an pentru completitudine și funcționalitate. 

Cerința pentru facilități de prim ajutor și medicamente adecvate în caz de intoxicaţie: 

1. un telefon de urgență în apropiere cu o conexiune fixă sau un telefon mobil gata de 

utilizare 

2. informații de urgență despre fumigantul folosit  

3. o trusă de prim ajutor; 

4. un spray de inhalare care conține steroizi, de exemplu Ventolair 100 sau un echivalent, 

pentru a preveni inflamarea tractului respirator și colectarea lichidului în plămâni (edem 

pulmonar) și 

5. pentru fumigarea cu cianură de hidrogen, de asemenea, o sticlă de perfuzie cu o soluție 

de tiosulfat de sodiu 25%, precum și 2 fiole de 4-DMAP (4-dimetilaminofenol) 

Înainte de o operațiune de fumigare, coordonatorul operației de fumigare trebuie:  

- să se asigure că sistemul de alarmare funcționează  

- să însărcineze o persoană instruită corespunzător să întreprindă măsurile de prim ajutor necesare 

dacă nu le poate efectua sau nu le poate supraveghea în mod adecvat din motive legate de 

participare la operaţiunea de fumigare. 

În caz de otrăvire și leziuni ale pielii, lucrătorii afectați trebuie transportati imediat la o unitate de 

primiri urgenţe. Titularii certificatelor de competență și persoanele cu cunoștințe de specialitate 

sunt instruite să acorde primul ajutor în caz de otrăvire cu fumiganții utilizați. 

8.5.1. Primul ajutor în caz de intoxicaţie 

Utilizatorul profesional trebuie să fie bine instruit în manevrarea produselor, iar în caz de accident 

cu acestea, să ştie să asigure primul ajutor, până la intervenţia personalului medical, cărora le va 

comunica informații despre produsul folosit. Dacă o persoană este afectată de fumigant, ar trebui 

să fie scoasă imediat în aer curat și să fie liniștită și ținutǎ la căldură.  

Persoanele care acordǎ primul ajutor trebuie să aibă grijă să nu se otrăvească ei înșiși. Ar trebui 

solicitată imediat asistență medicală, iar eticheta produsului, „SPC” sau fișa cu date de siguranță 

trebuie arătate medicului / paramedicului. 
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În general, cu cât victima este mai intoxicată, cu atât este mai important să fie transportatǎ la spital 

cât mai repede posibil. Dacă respirația se oprește sau prezintă semne de stop, respirația artificială 

trebuie administrată folosind oxigen și un dispozitiv mecanic adecvat, cum ar fi o pungă și o mască. 

Nu se utilizeazǎ resuscitarea gură-la-gură (chiar și cu un dispozitiv de resuscitare) din cauza 

riscurilor de otrăvire secundară. Acest sfat este deosebit de important atunci când se suspectează 

otrăvirea cu acid cianhidric. Resuscitarea trebuie efectuată folosind o pungă și o mască conectate 

la oxigen. Angajatorul trebuie să se asigure că personalul care acordǎ primul ajutor este instruit 

pentru utilizarea acestui echipament. În caz de urgență medicală după expunerea la un produs 

chimic, trebuie să telefoneze la 112. 

8.5.2. Informații de urgență furnizate personalului medical pentru tratamentul unei 

persoane intoxicate despre rodenticidul/insecticidul folosit  

Rezumatul caracteristicilor produsului (SPC) furnizat de producător sau de distribuitor ar trebui să 

fie disponibil la fiecare tratament de combatere a dăunătorilor cu scopul de a oferi îndrumare 

medicilor în caz de intoxicaţie şi ar trebui să însoțească pacientul la medic sau la spital. SPC trebuie 

păstrat de coordonatorul operaţiunii de fumigație și de client în caz de urgență ca măsură de 

precauție pentru lucrători și pentru alte persoane care nu sunt implicate. 

Trebuie să existe o evaluare adecvată și suficientă a măsurilor de prim ajutor. Angajatorii sunt 

responsabili de asigurare a numărului adecvat de personal cu competențe de acordare a primului 

ajutor și după caz, a echipamentului necesar în caz de urgență. 

În general, cu cât victima este mai otrăvită, cu atât este mai important să fie transportată la spital 

cât mai repede posibil. Dacă respirația se oprește sau prezintă semne de stop, trebuie administrată 

respirația artificială folosind oxigen și un dispozitiv mecanic adecvat, cum ar fi o pungă și o mască. 

Nu utilizați resuscitarea gură-la-gură (chiar și cu un dispozitiv de resuscitare) din cauza riscurilor 

de otrăvire secundară. 

8.5.3. Raportarea către autoritatea competentă în caz de daune și accidente 

Angajatorul trebuie să informeze imediat Direcţia de sănătate publică teritorială - cu privire la 

fiecare accident și la orice defecțiune operațională care a condus la o afectare gravă a sănătății 

lucrătorilor în timpul activităților cu fumiganții sau - cu privire la cazurile de boală sau deces în 

cazul în care există indicații concrete că acestea s-au datorat activității cu fumiganți, cu o indicație 
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exactă a activității și evaluarea riscului. O afectare gravă a sănătății în timpul activităților cu 

fumiganți mortali, toxici sau foarte toxici este considerată dacă simptomele acute de otrăvire apar 

cu un lucrător sau la o persoana afectată a necesitat tratament medical. 

Raportul către Direcţia de sănătate publică teritorială se face cel târziu în 48 de ore, după ce se 

cunoaște potențialul caz de otrăvire. 

 

8.6. DETECȚIA URMELOR DE GAZ ȘI ALTE ECHIPAMENTE 

 

Se recomandǎ ca utilizatorii profesionali, să dețină echipamente adecvate de detectare a 

fumiganților, pe care au fost instruiți să le folosească. Echipamentul de detectare a fumigării 

trebuie utilizat pentru a monitoriza perimetrul incintei care este fumigată pentru scurgeri și, pentru 

a se asigura că nivelul de fumigant este sub limitele de expunere la locul de muncă înainte de 

reintrare ȋn spațiul fumigat. Toate echipamentele trebuie întreținute în conformitate cu 

instrucțiunile producătorului și trebuie examinate de fiecare dată înainte de utilizare într-o operație 

de fumigare. În plus, echipamentele de detectare trebuie inspectate periodic și, după caz, calibrate 

pentru a se asigura că sunt în stare de funcționare eficientă. 

Detectoare electronice de gaz portabile 

Contoarele de gaz pot măsura instantaneu substanțele din aer și afișează această măsurare 

operatorului. 

Acestea sunt utile în tratamentul de fumigare pentru: 

■ detectarea scurgerilor; 

■ avertizarea lucrătorilor cu privire la niveluri periculoase (prin alarme); 

■ măsurarea nivelului altor gaze de interes, de ex. Oxigen, dioxid de carbon. 
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Unele contoare de gaz sunt specifice unei singure substanțe, de 

exemplu, există un detector specific fosfinei. Cu toate acestea, alți 

detectori nu sunt specifici și vor răspunde la o gamă largă de 

compuși organici volatili; acest lucru înseamnă că alte substanțe 

decât cele de interes pot contribui la semnal, interferând cu 

măsurarea gazului fumigant în cauză. 

Instrumentele cu citire directă sunt utile numai dacă sunt suficient de sensibile pentru a detecta 

nivelurile foarte scăzute de fumigant care pot fi periculoase pentru oameni. Sensibilitatea este 

definită de „limita de detecție” pentru dispozitiv, care este cel mai mic nivel măsurabil din aer. 

Pentru fumiganți, este posibil ca nivelul fumigantului de interes să fie sub părți pe milion. 

Tuburi detectoare de gaze 

Măsurarea precisă a concentrației poate fi realizată folosind 

o metodă simplă cu sistem de tuburi cu detector de gaz. 

Astfel de sisteme constau dintr-un tub transparent, gradat, 

care conține un material solid impregnat chimic prin care 

este extrasă o probă de aer contaminat cu ajutorul unei 

pompe manuale. Pe porțiunea indicatoare a tubului se 

produce o zonă colorată, a cărei lungime este o măsură a 

concentrației gazului contaminant. Pompa manuală trebuie 

verificată periodic în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului. 
 

Tuburile detectoare de gaz trebuie utilizate numai acolo unde sunt capabile să confirme că 

nivelurile de fumigant au scăzut sub limitele de expunere la locul de muncă sau că spațiile sunt 

sigure pentru recuperare. 
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8.7. PĂSTRAREA ȘI DEPOZITAREA FUMIGANȚILOR 

 

Fumiganții mortali, foarte toxici și toxici trebuie depozitați astfel încât să nu pună în pericol 

sănătatea lucrătorilor, a altor persoane și a mediului. În plus, trebuie luate măsuri de precauție 

pentru a preveni utilizarea abuzivă. Fumiganții trebuie închiși și depozitați astfel încât să aibă acces 

controlat doar persoanele cu cunoștințe de specialitate, instruite şi certificate. Mai mult, se face 

trimitere în mod expres la dispozițiile speciale privind depozitarea substanțelor și preparatelor 

foarte toxice și toxice din legislaţie.  

Gazele fumigante sub presiune, inclusiv dioxidul de carbon, trebuie depozitate: 

■ într-o zonă bine îngrădită, departe de produsele alimentare și de locuințe sau adăposturi 

pentru animale; 

■ într-un depozit uscat, bine aerisit, care trebuie monitorizat periodic pentru scurgerea 

fumigantului. 

 

Pulberile, plicurile și comprimatele de fumigat trebuie să 

fie depozitate în recipientele lor originale ridicate de 

la podea, într-o ladă, cutie sau benă separată, rezistentă la 

umezeală și la foc, cu etichetă adecvată, inclusiv un 

avertisment „Compus de gazare: Nu utilizați apă”. Lada, 

cutia sau bena ignifuge trebuie păstrate încuiate. 

Fumiganții nu trebuie reumpluți și trebuie păstrați în recipiente a căror formă sau etichetare ar 

putea duce la o confuzie cu alimente. Nu trebuie păstraţje sau depozitaţi în imediata apropiere a 

medicamentelor, alimentelor sau furajelor. 

 

8.8. ELIMINAREA REZIDUURILOR DE FUMIGANT 

 

Reziduurile produse în timpul fumigării trebuie eliminate în conformitate cu reglementările privind 

deșeurile. Cantitățile mici care apar, inclusiv materialele de ambalare contaminate, trebuie 

colectate separat și transportate de firme autorizate pentru colectarea deşeurilor periculoase.  

Ambalajele de transport sunt eliminate în conformitate cu prevederile privind regimul deșeurilor 

periculoase. În consecință, ambalajele de transport pot fi returnate producătorului produsului, 
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persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice ce, cu titlu profesional, proiectează, produce, 

prelucrează, tratează, vinde ori importă produse4. 

Ambalajele de vânzare care nu conțin reziduuri, cum ar fi cutii, sticle, canistre și altele asemenea  

trebuie să fie inutilizabile și eliminate prin sistemul de deșeuri menajere sau industriale. 

Buteliile de gaz comprimat trebuie returnate producătorului/furnizorului pentru reutilizare. 

Materialul purtător pentru fosfină (PH3) utilizat în fumigare poate fi dezactivat5 și apoi transportat 

și eliminat fără risc, de exemplu într-un recipient care stă în aer liber umplut cu apă și tensiunea 

ameliorată prin adăugarea sub agitare a unui lichid de spălăre disponibil în comerț. Materialul 

purtător (de exemplu, plăci, pungi, tablete) este apoi adăugat treptat în porții și lăsat cel puțin 12 

ore în zona de siguranță. În această perioadă, containerul trebuie ținut deschis. Apoi, materialul 

suport poate fi eliminat potrivit reglementărilor referitoare la deșeurile periculoase. 

Materialul purtător de acid cianhidric utilizat pentru fumigare trebuie fi eliminat după utilizare ca 

deșeu periculos, fără tratamente suplimentare. 

 

8.9. ELIBERAREA ÎNCĂPERILOR DUPĂ FINALIZAREA VENTILAŢIEI 

 

Coordonatorul operaţiunii de fumigare poate elibera încăperile, instalaţiile și mărfurilor fumigate 

numai dupã ce s-a asigurat prin intermediul unor procese de detectare adecvate că nu mai există 

niciun risc generat de fumiganți. 

Pentru eliberarea încăperilor goale fumigate, a încăperilor ȋmpreunã cu instalaţiile și mărfurile 

pentru utilizarea lor ulterioară fără riscuri, desorbția fumigantului utilizat trebuie sã progreseze 

până când concentrațiile substanțelor în aerul din încăpere sunt mai mici decât valorile prevãzute 

ȋn sumarul caracterisiticilor produsului biocid pus la dispoziţia utilizatorilor profesionali instruiţi 

de cãtre deţinãtorul actului de plasare pe piaţa din România, ca parte integrantă din certificatul de 

autorizare. 

 

 

 

 
4 potrivit regimului de răspundere extinsă a producătorului 
5 după ce este degazat suficient în conformitate cu instrucțiunile distribuitorului de utilizare într-o zonă de siguranță 
special amenajată 
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8.10 RAPORTUL OPERAŢIUNII DE FUMIGARE 

 

Trebuie pregătit un raport al operaţiunii de fumigare care să conțină informaţii despre tipul și 

cantitatea de fumiganți utilizați, locul de utilizare, personalul implicat, date despre începutul și 

sfârșitul activității de fumigare, precum și momentul eliberării locaţiei fumigate. Raportul de 

fumigare trebuie păstrat cel puțin 5 ani, în special pentru verificări practice ȋn vederea autorizãrii 

serviciului sau eliberarea certificatelor de competență pentru personalul profesional instruit. 
 

 

10. PROPUNERE FORMALĂ  

 

Propunerea formală, alături de documentele descrise la subcapitolele 12.1 si 12.2, face parte din 

documentele gestionate si păstrate la sediu, atât de prestatorul de servicii profesionale cât și de 

client. 

În cazurile în care procesul inițial de contactare de servicii profesionale de dezinsecție și deratizare 

nu a implicat o vizită directă la locație, furnizorul de servicii trebuie să verifice orice informație. 

Furnizorul de servicii profesionale de deratizare şi dezinsecţie trebuie să prezinte clientului cele 

mai relevante concluzii de la capitolele 2 - 6 într-un mod logic și secvențial și trebuie să detalieze 

logica pe care se bazează strategia propusă pentru serviciul de combatere a dăunătorilor. Acesta 

cuprinde, după caz, următoarele elemente: 

a) riscul de infestare în locație (existența și probabilitatea accesului); 

b) identificare și informații despre speciile de artropode, rozătoare și alte vertebrate care au fost 

detectate în cadrul anchetei; 

c) originea probabilă a speciei declarate și localizarea în cadrul locației; 

d) evaluarea nivelului de contaminare/infestare cu dăunători și măsura în care acesta este distribuit 

in locația clientului; 

e) opinia clientului cu privire la riscurile potențiale asociate prezenței infestării; 

9. PROPUNERE FORMALĂ 



91 
 

f) factori care influențează accesul sau proliferarea dăunătorilor, inclusiv condițiile locale ale 

locației, structurile, igiena sanitară, practicile de lucru; acest lucru asigură furnizarea de informații 

corecte proprietarului locație-ului; 

g) o descriere a strategiei de control propuse și detalii ale metodelor de intervenție, inclusiv, acolo 

unde este necesar, pași suplimentari pentru restabilirea condițiilor sanitare la fața locului; 

h) o descriere a strategiei preventive propuse, cu detalii despre metodele și responsabilitatea 

clientului pentru urmărirea sarcinilor respective în conformitate cu recomandările furnizorului de 

servicii; 

i) dacă este necesar, o evaluare a necesității de a obține asistență externă (de exemplu: cerința 

serviciilor municipale de a accesa o canalizare externă); 

j) o evaluare a riscurilor cu privire la implicațiile strategiei de tratament și modul în care aceasta 

va fi implementată; 

k) alte informații de interes tehnic relevante pentru a specifica situația în această etapă, pentru a 

determina orice măsuri urgente de corecție a mediului, operațiuni de control tehnic cu referire la 

acțiuni viitoare, inclusiv acțiuni preventive, care urmează să fie efectuate de către client sau 

furnizorul de servicii; 

l) o ofertă pentru ca clientul să semneze acceptul său și aprobarea de a continua. 

Furnizorul de servicii profesionale înregistrează și prezintă lit. b), g), k) și l) în scris și, după caz, 

ar trebui să înregistreze și să prezinte celelalte lit.. 

În cazurile în care nu există un contract în derulare și serviciul solicitat de client nu este recurent, 

cerința unui document formal poate fi limitată la g) și l). 

 

 

 

 

 

 



92 
 

9.1. METODE DE CONTROL SI FURNIZAREA SERVICIULUI  

CONVENIT DE CONTROL 

 

După etapa de evaluare si prestarea serviciului propriu zis de dezinsecție si de deratizare, furnizorul 

de servicii profesionale va furniza servicii de control al serviciului de dezinsecție, deratizare, 

urmand pasii : 

➢ selectarea metodei adecvate de control, inclusiv orice ingredient activ și formulare acolo 

unde este necesar (urmând întotdeauna eticheta necesară); 

➢ utilizarea unei metode adecvate de aplicare; 

➢ depozitare și transport corect al echipamentului si deseurilor rezultate in urma activitatii.  

La selectarea metodelor de control se va lua în considerare: 

- Riscul pentru mediul local; 

- Potențialul de contaminare a compartimentelor de mediu, de ex. sol agricol sau ape de 

suprafață; 

- Potențialul de otrăvire primară și secundară a animalelor nevizate.  

Astfel, utilizatorul profesional instruit va oferi, în cadrul serviciului contract, următoarele:  

➢ Comunicarea cu clienții și colegii în mod clar și eficient în scris și oral, inclusiv 

prezentarea planurilor de gestionare a dăunătorilor și a rapoartelor profesionale 

➢  Detalii actuale privind identificarea dăunătorilor, riscul de infestare (existența dăunătorilor 

și posibilitatea lor de acces viitor), originea probabilă, distribuția și întinderea populației 

➢ Identificarea factorilor care favorizează accesul sau proliferarea dăunătorilor, inclusiv 

măsuri preventive și asistență externă 

➢ Planificarea utilizării măsurilor fizice, fizico-chimice și/sau biologice (pentru tratamente 

chimice, inclusiv selecția produselor biocide, metoda de aplicare, procedurile de siguranță) 

➢ Definirea metodei de control 

 

 

 



93 
 

9.2. METODE DE PREVENȚIE A INFESTĂRII 

 

Cea mai eficientă metodă de prevenție spre ex, a infestării cu tânțari, este reducerea 

habitatelor, a disponibilității de apă pentru creșterea larvelor și pupelor. Lacurile mari, iazurile și 

pâraiele fără vegetație pe maluri au faună asociată care vânează toate stadiile de țânțari (pești, alte 

insecte prădătoare, păsări) deci nu favorizează țânțarii; tânțarii prosperă în corpuri mai mici de apă 

statătoare. Adulții zboară la înățimi mici (maximum trei metri) și preferă locurile adăpostite de 

vânt și curenți, mai ales tufișurile umbrite. 

Mӑsuri de precauţie personalӑ, la ȋndemâna tuturor, care trebuie luate pentru reducerea 

populaţiei de ţânţari: 

- aruncarea cutiilor și anvelopelor nedorite;  

- curățarea jgheaburilor de acoperiș înfundate și drenarea acoperișurilor plate;  

- evaluarea utilitӑţii bazinelor nefolosite și containerelor deschise nefolosite care tind să 

colecteze apa de ploaie;  

- schimbarea apei în bazinele pentru păsări, fântâni și jgheaburi decorative de două ori pe 

săptămână;  

- păstrarea piscinelor curate și clorinate;  

- acoperirea etanșӑ a containerelor atunci când se depoziteazӑ apa de ploaie pentru utilizarea 

în grădini în perioadele de secetă;  

- verificarea sӑptӑmânalӑ a garniturilor de scurgere;  

- curățarea periodicӑ a bazinelor cu pești ornamentali. 

Masuri de prevenție a infestării cu șoareci și/sau șobolani:  

1. Scoateți toate frunzele moarte ale copacilor din curți. 

2. Tăiați membrele copacilor și plantele înalte, acoperiți orificiile de pod. Tăiați iedera subțire și 

alte vegetații groase și lăsați degajare sub tufișuri pentru a preveni adăpostul rozătoarelor. 

3. Evitați gardul dublu, acesta oferă spațiu pentru portul rozătoarelor. 

4. Îndepărtați excrementele de câine zilnic și hrăniți animalele de companie departe de vegetație 

și zone de port. Nu lăsați mâncarea pentru animale peste noapte. 

5. Scoateți din proprietate vehiculele vechi și obiectele care nu pot fi recuperate. 

6. Ridicați obiectele depozitate la nivelul solului. 



94 
 

7. Utilizați o cârpă zincată pentru ecranele de aerisire și spațiu de accesare. Ramele trebuie să se 

potrivească corect, fără goluri la margini. 

8. Etanșați golurile din jurul țevilor care intră pe pereți cu o cârpă de fier, tablă, beton sau mortar. 

 9. Deschiderile ecranului la streașina acoperișului care se intersectează și unde intersectează coșul 

de fum. 

10. Remediați toate scurgerile de instalații sanitare. 

11. Închideți toate deschiderile pentru a exclude rozătoarele. 

12. Stațiile pentru momeli pot fi realizate din recipiente de plastic, cum ar fi sticlele de înălbitor, 

și plasate în copaci pentru șobolani de acoperiș. Tăiați două găuri în recipient pe părțile opuse. 

Fixați-l în loc cu sârmă pentru a evita scurgerile. Așezați momeala în recipient și umpleți timp de 

10 până la 14 zile sau până când nu se observă semne noi de șobolani.  

13. Aruncați coșul de gunoi în mod corespunzător. 

14. Îndepărtați și aruncați corect fructele și legumele coapte și căzute. 

15. Curățați și organizați clădirile de garaj și depozitare. Asigurați-vă că anumite uși se închid 

corect. 

 

11. ÎNTREȚINERE, TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI CALIBRARE ECHIPAMENT 

UTILIZAT ÎN CADRUL SERVICIILOR DE DERATIZARE ŞI DEZINSECŢIE 

 

Atât în timpul prestarii serviciilor de deratizare şi dezinsecţie, cât și separat, operatorul economic 

care prestează astfel de servicii trebuie să aibe în vedere întocmirea unor proceduri interne cât și 

unor documente ce vor fi furnizate clientului care să cuprindă următoarele:  

1. Descrierea măsurilor de sănătate și siguranță, inclusiv toate regulile asociate și utilizarea 

echipamentului de protecție individuală care poate fi necesar pentru protecția vieții și a 

sănătății 

2. Reguli pentru depozitarea, transportul, manipularea și utilizarea corectă a echipamentelor 

3. Descrierea regulilor de depozitare, utilizare, transport, manipulare și eliminare corecta a 

substanțelor periculoase, posibilele lor efecte adverse și măsurile de protecție 

4. Descrierea diferitelor echipamente utilizate în funcție de tipul de tratament oferit 

5. Întreținerea și, dacă este necesar, calibrarea echipamentelor. 

10. ÎNTREȚINERE, TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI CALIBRARE ECHIPAMENT 
UTILIZAT ÎN CADRUL SERVICIILOR DE DERATIZARE ŞI DEZINSECŢIE 
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12. ELIMINAREA DEȘEURILOR 

 

Furnizorul de servicii profesionale trebuie să gestioneze și să elimine deșeurile în condiții de 

siguranță și într-un mod care să evite impactul negativ asupra mediului, a persoanelor și a speciilor 

nevizate. Furnizorul de servicii acționează în conformitate cu legislația locală și europeană 

relevantă și cu codurile de practică. 

NOTĂ. În acest sens, deșeurile includ carcase de animale, excremente de păsări, materiale și 

echipamente care nu au un scop util și necesită eliminare (să includă, dar fără a se limita la 

momeli uzate, capcane, recipiente pentru pesticide, ambalaje și becuri). 

 

11.1. ELIMINAREA PRODUSELOR BIOCIDE NEUTILIZATE  

ȘI A RECIPIENTELOR GOALE 

 

Într-o operațiune de pulverizare bine planificată, cantitatea de soluție de produs biocid necesară 

pentru aplicare ar fi trebuit elaborată cu atenție, astfel încât să rămână neutilizat puțin sau deloc. 

Produsele biocide sunt otrăvitoare și este rău pentru mediu și un pericol pentru oameni și alte 

animale să fie lasate în jur.  

Produs biocid neutilizat 

Dacă a rămas vreun produs biocid la sfârșitul operației de pulverizare spre ex, atunci este important 

ca acesta să fie eliminat corect. Aceasta înseamnă să se elimine produsul chimic, astfel încât să nu 

aibă niciun efect nociv asupra mediului, inclusiv asupra persoanelor și animalelor lor de companie. 

________________________________________ 

Notă: Mai degrabă decât să rămână insecticid, reveniți la locul de muncă și consumați cantitatea 
mică care poate rămâne, mai ales dacă insecticidul este utilizat în exteriorul unei clădiri pentru 
insecte. 
_______________________________________ 
Recipiente goale pentru produse biocide 

Recipientele goale trebuie, de asemenea, trebuie aruncate astfel încât să nu poată provoca niciun 

pericol posibil pentru mediu, inclusiv pentru oameni. 

Acestea sunt modalitățile corecte de eliminare a recipientelor produse biocide goale: 

11. ELIMINAREA DEȘEURILOR 
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- Toate recipientele din sticlă, metal sau plastic trebuie clătite cu apă de cel puțin 3 ori. 

Bineînțeles, apa de spălat trebuie aruncată corect, astfel încât să nu devină un pericol. Cu 

toate acestea, dacă recipientul este golit pe măsură ce soluția de pulverizare este amestecată, 

apa de spălare poate fi adăugată la soluția de pulverizare. Apa de spălare trebuie să aibă un 

efect redus asupra rezistenței soluției. Pachetele de hârtie nu pot fi clătite. 

- Capacele tuturor recipientelor trebuie îndepărtate înainte de eliminare. 

- Recipientele din sticlă sau plastic trebuie îngropate adânc într-o zonă izolată, departe de 

alimentarea cu apă. 

 

Dacă este sigur să faceți acest lucru, este o idee bună să spargeți recipientele din sticlă înainte de 

eliminare. Recipientele din plastic trebuie perforate cu găuri astfel încât să nu poată fi utilizate 

pentru transportul apei. 

-  Recipientele pentru insecticide/rodenticid din plastic care nu pot fi sparte sau perforate cu găuri 

nu trebuie lăsate niciodată în jur, în cazul în care oamenii le folosesc în alt scop. 

- Fiecare recipient metalic trebuie să fie inutilizabil prin perforarea găurilor în partea superioară și 

inferioară și apoi zdrobirea acestuia.  

Nu ardeți niciodată recipientele produselor biocide, deoarece acestea pot degaja gaze otrăvitoare. 

Nu folosiți niciodată aceste containere sau materiale tratate cu produse biocide, cum ar fi lemnul, 

pe foc. 

 

 

Fig. 11 Pregătirea deșeurilor de ambalaj al 

produselor biocide 
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11.2. ELIMINAREA CORPURILOR DE ROZĂTOARE 

 

 

Ar trebui efectuată o căutare atentă a corpurilor 

de rozătoare moarte. Corpurile rozătoarelor 

trebuie tratate cu prudență. La manipularea 

rozătoarelor moarte trebuie purtată îmbrăcăminte 

de protecție personală adecvată. Carcasele pot fi 

purtătoare de boli și de vectori viabili de boli 

precum căpușe și purici, care se pot transmite 

oamenilor. 

De asemenea, corpurile rozătoarelor moarte sunt susceptibile să conțină reziduuri de rodenticide 

care pot fi dăunătoare animalelor necrofage. Căile legale de eliminare trebuie să respecte 

reglementările în vigoare (eliminarea prin intermediul unui contractor calificat pentru eliminarea 

deșeurilor). Datorită pericolelor de îmbolnăvire se recomandă ca populaţia să contacteze un 

profesionist în controlul rozătoarelor. În situația contrar, ar trebui să se procedeze astfel în 

conformitate cu recomandările Centrului European pentru Controlul Bolilor Transmisibile: 

Echipament şi materiale necesare: mănuși și îmbrăcăminte de protecție, un respirator sau o mască 

de filtrare a prafului, o pungă de plastic, o pungă de gunoi. 

După îmbrăcarea echipamentului, se așeză șobolanul în punga de plastic, apoi punga se introduce 

în punga de gunoi separată și se leagă bine. Îngroparea unui număr „mic” de rozătoare otrăvite 

trebuie să se facă fără întârziere și să îndeplinească următoarele cerințe: 

• Carcasele nu trebuie îngropate: la o distanţă mai mică de 250 m faţă de o sursă apă potabilă; 

sau la 50m faţă de un curs de apă; sau la 10m faţă de un canal de scurgere 

• Carcasele trebuie îngropate: la cel puțin de 1m adâncime, numai în sol / pământ uscat  

Găurile / gropile nu trebuie să conțină mai mult de 10 carcase îngropate simultan. 

 

 
Vă rugăm să rețineți că această mod de eliminare a carcaselor nu se aplică operatorilor 

profesioniști de combatere a dăunătorilor. 
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Furnizorul de servicii pentru dezinsecţie şi deratizare trebuie sa aibă în vedere întocmirea unor 

documente de genul: înregistrare internă, raport de service al serviciului propriu-zis și 

recomandarea. 

12.1 ÎNREGISTRARE INTERNĂ 

Furnizorul de servicii profesionale va păstra la dosar o evidență a planului de gestionare a 

dăunătorilor și a serviciului furnizat, care va include, dar nu se limitează la următoarele: 

- Numele și adresa clientului deservit; 

- Data, ora și tipul serviciului prestat; 

- Denumirea produsului utilizat, cantitatea utilizată, metoda și domeniul de aplicare; 

- Detalii cu privire la orice acțiuni corective / preventive recomandate clientului; 

- Detalii privind progresul (sau altfel) al oricăror recomandări anterioare făcute clientului; 

- Identificarea utilizatorului profesional. 

 

12.2 RAPORT DE “SERVICE” ȘI RECOMANDARE 

 

Furnizorul de servicii profesionale va emite un raport către client la intervale convenite. Raportul 

include, dar nu se limitează la următoarele: 

- Identificarea furnizorului de servicii; 

- numele și adresa clientului; 

- Confirmarea faptului că serviciul convenit a fost finalizat și raportează orice abatere; 

- Data, ora și tipul serviciului prestat, inclusiv o evidență a produselor utilizate și aria aplicației; 

12. ÎNREGISTRARE FORMALĂ, RAPORT DE SERVICE ȘI 
RECOMANDARE CLIENT 
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- Orice recomandări de acțiuni care trebuie întreprinse de client pentru a preveni reapariția 

- Perioada de reintrare în zona tratată, dacă este cazul.  

Raportul formal și recomandare – în atenția furnizorului de servicii de dezinsecţie şi deratizare:  

➢ Folosiți corect propriul sistem pentru raportarea detectării și înregistrării activităților 

dăunătoare. 

➢ Compilați raportul și foaia de evidență a serviciului prestat 

➢ Distingeți măsurile „preventive” față de cele „corective” și identificați și raportați clientului 

măsurile adecvate 

➢ Identificați măsurile de asigurare/implicațiile care trebuie incluse în raportul/recomandările 

clientului  

 

 

 

Furnizorul de servicii profesionale trebuie să demonstreze eficacitatea serviciului confirmând că 

rezultatele obținute sunt conforme cu obiectivele din planul convenit cu clientul. Aceasta poate 

include, de asemenea, recomandări suplimentare pentru acțiunile care trebuie finalizate de către 

clienți sau de către furnizorul de servicii profesionale. 

 

 

 

Pentru contractele regulate de servicii, furnizorul de servicii profesionale de deratizare şi 

dezinsecţie trebuie să definească și să recomande clientului o frecvență adecvată a vizitelor de 

supraveghere care să asigure protecția impotriva dăunătorilor. Furnizorul de servicii profesionale 

înregistrează rezultatul fiecărei vizite și, în cazul în care se descoperă dovezi ale activității 

dăunătorilor, propune intervenții adecvate în conformitate cu fluxul procesului de servicii 

profesionale. Astfel, în această etapă, furnizorul de servicii de deratizare şi dezinsecţie va întocmi 

înscrisuri/documente ce vor cuprinde: 

-  propunerea clientului și nivelul convenit de infestare 

14. MONITORIZARE 

13. CONFIRMAREA EFICIENȚEI SERVICIULUI 
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- Evaluarea oricărui nivel rezidual de infestare și compararea cu nivelul convenit în 

propunerea clientului 

- Verificarea dacă nivelul rezidual de infestare convenit cu clientul respectă cerințele 

clientului 

- Explicați clientului importanța nerespectării de către acesta a recomandărilor furnizorului 

de servicii și a contribuției sale probabile la activitatea reziduală a dăunătorilor 

- Stabilirea cauzei principale în cazul în care nu s-a putut atinge nivelul convenit de infestare 

și propuneți acțiuni corective adecvate  

- Descrierea procedurii corecte ce urmează a fi aplicată dacă este detectat un impact negativ 

asupra speciilor nevizate 

- Descrierea gestionării, formal, a oricărei reclamații a clientului în cadrul procedurilor 

furnizorului de servicii 

Următoarele acțiuni trebuie aplicate în cadrul activității de monitorizare de furnizorul de 

servicii de deratizare şi dezinsecţie: 

- identificarea prezenței dăunătorilor 

- identificarea potențialului de infestare, inclusiv condițiile locului care influențează supraviețuirea 

dăunătorilor, cum ar fi hrana, porturile potențiale de apă și temperature 

- identificarea și recomandarea măsurilor preventive relevante, inclusiv corecții structurale, 

activități igienice și sanitare, menaj și modificări ale amplasamentului și habitatului. 

- revizuirea și evaluarea eficacităţii intervențiilor, activității și inspecțiilor anterioare 
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Persoana responsabilă din punct de vedere tehnic va stabili formal ce reglementări sunt aplicabile 

și apoi selectează o strategie de control adecvată care să fie inclusă în planul de gestionare a 

dăunătorilor pentru client. 

Legislație referitoare la actele administrative pentru punerea la dispoziție pe piață pe 

teritoriul României a rodenticidelor şi a insecticidelor 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 

2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările 

şi completările ulterioare 

Hotărârea nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor 

biocide, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul nr. 10/368/11/2010 al ministrului sănătății, ministrului mediului și pădurilor și a 

președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe 

teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare 

Legislație referitoare la normele de utilizare a produselor folosite la deratizare şi dezinsecție 

Ordinul nr. 119/2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Ordinul nr.82/2015 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare  

Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din 

domeniul sănătății publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Legislație referitoare la instruirea şi certificarea personalului care presteazǎ servicii de 

dezinsecţie şi deratizare 

15. LEGISLAŢIE 

APLICABILĂ 
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Ordinul nr. 1225/5031/2003 al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării 

şi tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii 

profesionale a personalului privind insuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Ghidurile privind conținutul modulelor de pregătire 

Legislație referitoare la certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică 

Ordinul nr. 1030/2009 al ministrului sănătăţii privind aprobarea procedurilor de 

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru 

funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a 

populației, cu modificările şi completările ulterioare 

Legislație referitoare la substanțele şi amestecurile periculoase 

Lege nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanțe periculoase 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) din 18 decembrie 2006 

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 

(REACH). Regulamentul privind fișele cu date de securitate face parte integrantă din 

Regulamentul REACH; vezi titlul IV, articolele 31-36 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

(Regulamentul CLP) din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 

substanțelor și amestecurilor. Ghidul și informații cuprinzătoare sunt disponibile de la 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). https://echa.europa.eu/ information-

on-chemicals/cl-inventory-database 

Directiva 98/24/CE (Directiva privind agenții chimici, CAD) din 7 aprilie 1998 privind 

protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților 

chimici la locul de muncă  

Directiva 2004/37/CE (Directiva privind agenții cancerigeni sau mutageni, CMD) din 

29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 

agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă Directiva 89/391/CEE (Directiva-cadru 

privind SSM) din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea 

îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă – „Directiva-cadru” 
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Diverse directive privind valorile limită orientative și obligatorii de expunere 

profesională https://osha.europa.eu/ro/legislation/directives/exposure-tochemical-agents-

and-chemical-safety 

Legislație referitoare la deşeurile periculoase, depozitarea şi transportul acestora 

Lege nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 

Hotărâre nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 

Hotărâre nr.788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri 

Hotărâre nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

Legislație referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor 

Hotărâre nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor 

Legea nr.319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă 

Hotărâre nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 

Lege nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

Hotărâre nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul 

de muncă 

Hotărâre nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 

muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa 

agenţilor chimici 

Hotărâre nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate 

pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

Hotărâre nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 
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