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                                                  Referat de aprobare 

 

 

                                                         

        Punerea pe piaţa a produselor biocide avand substante active aflate in perioada tranzitorie se 

face conform prevederilor Ordinului 10/368/11/2010 al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi 

pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt puse la dispoziţie  pe piață pe 

teritoriul României.  Prin  modificarile ulterioare ale acestuia, avand in vedere  necesitatea 

standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de 

substanţe biocide se impune modificarea ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedinteleui Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice nr.1082/731//2016  pentru aprobarea modelului de documentaţie de 

atribuire standard privind achiziţia de produse biocide 1082/731/2016 din 27 septembrie 2016 pentru 

aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide.  Prin  

prezentul act normativ, Anexa 3 a ord. 1082/731/2016 din 27 septembrie 2016 pentru aprobarea 

modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide a fost modificata  

si completa in acord cu modificările propuse prin ordinul nr. 604/880/78/2017 din 26 mai 2017pentru 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe 

piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare 
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publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de 

curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de 

risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat 

şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de steril dupa cum urmează: 

       -  pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 

dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a 

derulării şi eficienţei procesului de sterilizare astfel :         

- rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacităţii biocide în funcţie de tipul de produs, 

activitatea afirmată pe eticheta produsului şi în recomandările de utilizare vor fi efectuate conform 

metodelor de laboratoe elaborate de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), de Comitetul 

European de Standardizare (CEN). 

- pentru produsele biocide care fac parte din Grupa principală 1: Dezinfectanți, Tipurile de 

Produs TP 1 cu aria de aplicare unități sanitare, TP2 cu aria de aplicare unități sanitare, TP3 și TP 4, 

în evaluarea produsului și demonstrarea eficacității acestora se aplică EN 14885:2015, sau 

documentul Orientări tranzitorii privind eficacitatea de evaluare pentru tipurile de produse 1-5, 

dezinfectanți, cu modificarile si completarile ulterioare, afişat pe site-ul Agenţiei Europene pentru 

Produse Chimice (ECHA). 

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat proiectul de ordin pentru modificarea şi 

completarea Anexei 3 la ordinului ministrului  sanatatii si al presedintelui Agentiei Nationale pentru 

achizitii publice nr. 1082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard 

privind achiziţia de produse biocide pe care va rugam să - l aprobaţi. 
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