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ANUNT DE INTERES PUBLIC                 
 

SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  SA, anunță  efectuarea unor 

lucrări de combatere a insectelor (țânțarilor, muștelor si căpușelor) terestra pe 

domeniul public al municipiului  Bârlad astfel : 

- Miercuri/Joi  - 24-25/08-2022, interval orar 23:00 – 5:00 

- Gradina Publica  

- Parcul V.I.Popa  

- Spatii verzi din zonele de blocuri si case 

- Locuri de joaca pentru copii 

- Scuaruri si aliniamente stradale zona Nord 

 

- Joi/Vineri  -  25-26/08-2022, interval orar  23:00 - 5:00 

- Spatii verzi din zonele de blocuri si case  

- Zona protectie V. Seaca si canale deschise 

- Parcul Mihai Eminescu  

- Locuri de joaca pentru copii  

- Scuaruri si aliniamente stradale zona Sud  

- Zona Lacului Prodana 

 

               In acțiunile efectuate pedestru și cu autoutilitara, insecticidul folosit este 

Solfac Trio EC 140 NF  , produsul este avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide 

din cadrul Ministerului Sănătății, Nr.Aviz  5645BIO/18/12.24. 

Pentru actiunea de dezinsectie in zona Lacului Prodana se va folosi substanta VectoBac 

WG avand autorizatia NR. RO/2017/0202/MRA/FR-2015-0038. 

În funcție de condițiile meteorologice, lucrările vor fi reprogramate la 

interval de 24 ore. 

PRECAUȚII:  
Sunt solicitați crescătorii de albine și pasionații de sericicultură în 

luarea de măsuri de protejare, deoarece insecticidele utilizate pot fi 

periculoase pentru familiile de albine și viermii de mătase.  
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Masuri de prim ajutor 

Solfac Trio EC 140 NF  

Indicaţii generale: Se va ieşi din zona periculoasă. Aşezaţi şi transportaţi victima într-o 

poziţie laterală stabilă. Scoateţi imediat hainele contaminate şi depozitaţi-le în siguranţă. 

Inhalare : Se va ieşi la aer curat. Se va culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură. Se 

va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă. 

Contactul cu pielea : Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Dacă simptomele persistă se va 

chema un medic. 

Contactul cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp 

de cel puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute şi 

continuaţi sa clătiţi cu apă. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă. 

Ingerare : NU se va induce stare de vomă. Se va clăti gura. Se va anunţa imediat un medic 

sau spitalul de urgenţă. 

Masuri de prim ajutor 

VectoBac WG 

Indicaţii generale :  Atunci cand simptomele persista sau in toate cazurile in care exista cel 

mai mic dubiu, trebuie consultat medicul.   

Inhalare : Se va iesi la aer curat. Atunci cand simptomele persista sau in toate cazurile in 

care exista cel mai mic dubiu, trebuie consultat medicul.  

Contactul cu pielea : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se va spala imediat 

cu apa si sapun.  

Contactul cu ochii : Se va spala bine cu multa apa, inclusiv sub pleoape. Daca persista 

iritatia oculara, se va consulta un medic specialist.  

Ingerare : Se va clati gura. Niciodata nu se va incerca sa se forteze o persoana inconstienta 

sa inghita. NU se va induce stare de voma. In caz de inghitire se va consulta imediat 

medicul. 
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