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REFERAT DE APROBARE 

 

 

În Hotărârea Guvernului nr. 617 din 23 iulie 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 publicată în Monitorul Oficial nr. 

589 din 6 august 2014, la art. 17 se prevede că în termen de 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a actului normativ trebuie stabilite prin ordin comun al al ministrului sănătăţii, al 

ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, normele metodologice de aplicare a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 



Proiectul de ordin stabileşte procedura administrativă pentru aplicarea prevederilor HG 

nr. 617/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementează  norme de aplicare  

a unui regulament European in conformitate cu HG 561/2009 art.20, alin (6) fiind necesară 

avizarea sa și de către Ministerul Afacerilor Externe, după cum urmează: 

- informațiile necesare operatorilor economici pentru depunerea cererilor în vederea 

aprobării substanţei active, pentru autorizarea produselor biocide şi pentru notificări, 

precum si termenele aferente desfăsurării activitătilor, inclusiv cele pentru  

Secretariatul Comisiei Nationale pentru Produse Biocide; 

- elemente legate de continutul documentatiei care trebuie întocmit de operatorul 

economic (dosarele pentru aprobarea unei substanţe active şi a autorizaţiilor); 

- procedura de evaluare a cererilor şi de eliberare a autorizatiilor, inclusiv cu 

specificarea termenelor aferente activitătilor specifice; 

- criteriile minime de contractare a experţilor independenţi si responsabilitățile 

expertilor; 

- aspecte tehnice privind protectia datelor şi schimbul de date; 

- conţinutul formularului de confirmare privind acordul de evaluare a cererilor; 

- conţinutul formularului de confirmare privind acceptul rezumatului caracteristicilor 

produsului biocid; 

- conţinutul formularului de respingere a uneia dintre cererile de autorizare, în cazul în 

care Romania refuză plasarea pe piaţă a unui produs biocid, urmare a concluziilor 

din raportul de evaluare final.  

 

Totodată, ca urmare a aprobarii Hotărârii de Guvern nr. 345/11.05.2016 publicată in 

Moniorul oficial al României nr. 367/12.05.2016  prin prezentul proiect de act normativ este 

prevăzută modificarea și completarea Ordinului 10/368/2010 al ministrului sănătăţii, al 

ministrului mediului şi padurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea procedurii de avizare a 

produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României in vederea 

introducerii următoarelor obligații ale deținătorilor de avize de punere pe piață a 

produselor biocide :  

- obligația de  a prezenta documente care să ateste conformarea produsului biocid la 

prevederile articolul 95 alin. (1) din Regulamentul (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, pentru tipul/tipurile de produs cărora le aparţine produsul.” 

- Pentru produsele biocide care fac parte din tipul de produs TP1 si TP2 prevăzut în 

anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, cu amendamentele ulterioare, având 

indicatie de utilizare în unități sanitare,  deținătorii avizelor trebuie sa depună 

periodic, la 3 ani, două rapoarte de testare a eficacității,  selectate dintre testele 

prezentate pentru emiterea avizului inițial.  

- Rapoartele de testare efectuate prin standarde europene (EN) vor fi acceptate cu 

condiția efectuării acestora, în România sau într-un stat membru al Uniunii 

Europene, în laboratoare acreditate, diferite unul față de celălalt, iar rezultatele celor 

2 rapoarte de testare a eficacității prezentate de deținătorii avizelor de punere pe 

piață trebuie să fie identice. 

    -  Deținătorii avizelor pentru produsele biocide care fac parte din tipul de produs TP1 și 

TP2 prevăzut în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, cu amendamentele 

ulterioare, având indicație de utilizare în unități sanitare, trebuie sa depună la Comisia 

Nationala de Produse Biocide, in vederea analizei și deciziei de mentinere a produselor pe 

piata. documentele prevăzute la lit. a), în termen de  60 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentului proiect de ordin.  

      Totodată, se stabileste prin prezentul proiect de ordin faptul că orice modificare a 

substanței active sau a altor ingrediente din produsul biocid ori revocarea de către firma 

producătoare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. i) atrage anularea avizului, iar  

neprezentarea documentelor prevăzute la art.71 atrage după sine anularea indicației de 

utilizare în unități sanitare a produselor biocide care fac parte din tipul de produs TP1 și 

TP2  prevăzut în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, cu amendamentele 

ulterioare.  

 

  Având în vedere cele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de ordin, pe care vă 

rugăm să îl aprobați.  

 

Cu  stima,  

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

                                                     DR AMALIA SERBAN 

 


