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REFERAT DE APROBARE 

 

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare prevede, în Anexa nr. 1 la Norme, 
lista substanţelor chimice active permise în produsele dezinfectante în Comunitatea 
Europeană. Această listă a nu mai figurează în prezentul Ordin, deoarece se regăsește în 
Regulamentul delegat European nr. 1062(UE) din 4 august 2014 privind programul de lucru 
pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele 
biocide, elaborat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului precum si Anexa I si IA a acestia. 

 Ministerul Sănătății și Institututul Național de sănătate publică prin Registrul National al 
Produselor Biocide afișează lista produselor Biocide Avizate de Comisia Națională pentru 
Produse Biocide aflate în perioada de valabilitate și substanțelor active existente conținute de 
acestea pe site-urile proprii și o  actualizează periodic, în concordanță cu actele normative 
europene în domeniu. 

In Anexa nr. 2 la Normele aprobate prin OMS nr. 261/2007 se regăsește lista standardelor 
din România aplicabile în unităţile sanitare, în domeniul curăţării, dezinfecţiei şi sterilizării, 
valabile la data elaborării actului normativ. Ulterior mare parte din aceste standarde au fost 
actualizate sau modificate, astfel încât, în noul proiect de Ordin se menționează standardul 
SR EN 14885 din 2007 - Antiseptice şi dezinfectante chimice. Aplicarea standardelor 
europene la antiseptice şi dezinfectante chimice, cu modificările și completările ulterioare care 
cuprinde lista standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare, în domeniul curăţării, 
dezinfecţiei şi sterilizării.  

Întrucât Anexele 1 și 2 la Normele aprobate prin OMS nr. 261/2007, la fel ca și unele 
prevederi ale Normelor, nu mai sunt de actualitate, s-a elaborat un nou Ordin pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare. 
Noul Ordin propus, conține, pe lângă Normele tehnice actualizate conform legislației în 
vigoare la momentul de față, o anexă cuprinzând tehnica de lucru și interpretare pentru 
testele de evaluare a eficienței procedurii de curațenie și dezinfecție. 
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Desi in normele aprobate prin OMS existau prevederi detaliate cu privire la realizarea 
sterilizării, precum și unele prevederi cu privire la controlul eficienței sterilizării, nu exista nicio 
prevedere cu privire la testarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție. Asfel, deși 
unitățile sanitare au întocmit proceduri de efectuare a curățeniei și dezinfecției, nu exista o 
normă după care să poată fi testată eficiența și eficacitatea acestora.  

In anexa 4 la prezentul proiect de act normativ a fost propusă atât tehnica de recoltare și 
pregătire a probelor primare pentru controlul sterilității, aeromicroflorei și al suprafețelor și 
inventarului moale, cât și tehnica executării analizelor, calculul și interpretarea rezultatelor.  

Faţă de cele menţionate, am elaborat proiectul de act normativ alăturat, pe care, vă 
rugăm să îl aprobaţi pentru postare pe site-ul Ministerului Sănătăţii la secţiunea 
Transparenţă Decizională. 
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