
 

 

 

 

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. 

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Piteşti, Argeş 

Capital social : 1.928.850 lei 

CUI: RO 27393335 

Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010 

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300 

Banca: BRD Pitesti 

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493 

 Email: apmppitesti@yahoo.com 

                         

                  
 

Operator de date cu caracter personal nr. 19054 

              

  

                               CONFERINŢA DE PRESĂ 

11  martie 2015 

 

 În perioada 16 - 19.03. 2015, în baza buletinului de avertizare nr. 22 din 25.11.2014, emis 

de Unitatea Fitosanitară Argeş, se va executa tratamentul fitosanitar prin stropiri cu mijloace mecanice 

terestre contra rezervelor biologice ale acarienilor, afidelor şi păduchelui din San – Jose la arborii şi 

arbuştii ornamentali din parcurile, grădinile publice şi aliniamentele stradale precum şi în zonele verzi 

din cartierele Municipiului Piteşti.  

Se va utiliza insecticidul CONFIDOR OIL, în concentraţie de 1,5% şi fungicidul 

FUNGURAN, în concentraţie de 0,3%, acestea făcând parte din grupa a III-a de toxicitate (moderat 

toxic). 

        Pe timpul efectuării tratamentului populaţia este rugată să evite scoaterea animalelor (câini, 

pisici) în parcuri şi pe străzi timp de 2 ore, să protejeze rufele întinse în spaţiile deschise, să ţină 

geamurile închise şi să nu blocheze accesul utilajelor care participă la această acţiune. 

      Tratamentul se va efectua pe cartiere după următorul program: 

 

Cartierul 

 

Data Interval orar 

Tudor Vladimirescu 

Prundu 

          Craiovei  

 

16.03.2015 

 

9°° - 14³° 

          Războieni  

          Exerciţiu 

          Trivale 

 

17.03.2015 

 

9°° - 14³° 

          Centru 

          Parc Ştrand 

          Popa Şapcă 

 

18.03.2015 

 

9°° - 14³° 

          Zona Nord 

          Parc Lunca Argeşului 

          Găvana I, II, III 

 

19.03.2015 

 

9°° - 14³° 

 

 În caz de timp nefavorabil (vânt puternic, precipitaţii, lapoviţă şi ninsoare), perioada de 

avertizare se va prelungi cu numărul de zile improprii tratamentului. 

 



 

 

 În perioada 14 – 31.03. 2015 vor avea loc activităţi de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi 

reparaţii curente în pieţele din municipiul Piteşti. Astfel, programul după care pieţele se vor închide 

pentru efectuarea acestor activităţi este următorul: 

 

Nr.crt. Perioada Piaţa 

1.  14 martie, ora 14:30 – 17 martie, ora 08:00 Calea Bucureşti 

2.  22 martie, ora 13:00 – 24 martie, ora 06:30 Smârdan 

Prundu 

3.  29 martie, ora 13:30 – 31 martie, ora 06:30 Găvana 

Prundu 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgel - Daniel Dumitrache 

 

 

 

Întocmit, 

       Consilier juridic                                     

     Diana  Idoraş                                                                                                                                                                                                                                                                                       


