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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 06 august 2014

Primăria Municipiului Reşiţa, prin Direcţia Tehnică Generală-Serviciul 

Gospodărie Urbană şi Mediu, anunţă efectuarea acţiunilor de dezinsecţie (lucrări de 

combatere a muştelor, a ţânţarilor şi a căpuşelor), în 11 şi 12 august 2014, prin 

aplicarea de tratamente aeriene concomitent cu cele aplicate de la sol.

Substanţele, folosite în procesul de dezinsecţie, sunt avizate de Ministerul 

Sănătăţii şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a animalelor. Totuşi, în condiţii 

de soare puternic şi insolaţie, albinele aflate în zbor pot fi afectate. Din acest motiv, 

Primăria Municipiului Reşiţa roagă apicultorii să-şi închidă albinele în seara zilei de 

11 august şi în dimineaţa zilei de 12 august.

Apariţia insectelor este cauzată de schimbările meteorologice din ultima 

perioadă produse la nivelul municipiului (precipitaţii abundente, temperaturi ridicate 

care creează condiţii favorabile de înmulţire a muştelor, a ţânţarilor şi a altor insecte 

dăunătoare). 

Acţiunea de dezinsecţie va cuprinde:

I. Tratament contra căpuşelor

1. Parcuri: Parcul Cărăşana, Parcul Tricolorului, Parcul Copiilor (Bd. Muncii), 

Parcul Copilului (Parcul Siderurgistului);



2. Toate  locurile de joacă de pe raza municipiului Reşiţa şi din cartierele 

aparţinătoare.

II. Tratamente de la sol

- pe toate suprafeţele verzi ale municipiului, maluri de râu, liziera pădurii, 

principalele artere de circulaţie.

III. Tratamente aeriene.

Ţinând cont de aceste aspecte, Primăria Municipiului Reşiţa face un apel la toţi 

cetăţenii (persoane fizice, juridice, instituţii, societăţi comerciale, asociaţii de 

proprietari/locatari) să ia măsuri urgente de combatere a muştelor şi a ţânţarilor, pe 

cât posibil, concomitent cu operaţiunile efectuate de administraţia publică locală.

Cabinet Primar
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