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HG nr. 956/2005 

privind plasarea 

pe piaţă a 

produselor biocide

Directiva 98/8/CE 

privind  introducerea 

pe piaţă a produselor 

biodestructive

transpunere 

legislativă

Regulamentul

528/2012 privind 

punerea la dispoziţie 

pe piaţă şi utilizarea 

produselor biocide

Regulamentul - obligatoriu în toate 

elementele sale și se aplică direct în 

toate statele membre!

HG nr. 614/2014

privind stabilirea 

cadrului 

instituţional şi a 

unor măsuri

pentru punerea în 

aplicare a 

Regulamentului



HG NR. 614/2014 PRIVIND STABILIREA CADRULUI INSTITUŢIONAL ŞI 

A UNOR MĂSURI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A 

REGULAMENTULUI  NR. 528/2012 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIŢIE 
PE PIAŢĂ ŞI UTILIZAREA PRODUSELOR

Ministerul Sănătăţii (MS) - autoritate competentă pentru coordonarea

măsurilor naţionale necesare aplicării Regulamentului nr. 528/2012.

Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP),

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Agenţia Naţională

pentru Protecţia Mediului (ANPM) şi Autoritatea Naţională Sanitară

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) sunt autorităţi cu

rol de implementare a Regulamentului nr. 528/2012, conform

competenţelor.



Autorităţile responsabile de efectuarea controalelor oficiale pentru

respectarea cerinţelor Regulamentului nr. 528/2012:

a) Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică;

b) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Garda Naţională de

Mediu;

c) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa

Alimentelor prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa

alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

HG nr. 614/2014



Produsele biocide sunt plasate pe piaţă şi folosite pe 

teritoriul României numai dacă:

 sunt autorizate conform Regulamentului nr. 528/2012; la

ora actuală în România: certificate de recunoaștere

mutuală a autorizațiilor

 sunt avizate conform măsurilor tranzitorii - art. 89 (2)

Regulamentul nr. 528/2012; la ora actuală în România:

avize conform Ordinului nr. 10/2010 privind aprobarea

procedurii de avizare a produselor biocide care sunt

plasate pe piata pe teritoriul Romaniei

 au etichete şi fişa cu date de securitate în limba

română.



„autorizație națională” - act administrativ prin care autoritatea

competentă a unui stat membru autorizează punerea la dispoziție pe

piață și utilizarea unui produs biocid sau a unei familii de produse

biocide pe teritoriul său sau într-o parte din acest teritoriu;

„autorizație a Uniunii” - act administrativ prin care Comisia autorizează

punerea la dispoziție pe piață și utilizarea unui produs biocid sau a unei

familii de produse biocide pe teritoriul Uniunii sau într-o parte din

acest teritoriu;

aviz - act administrativ de punere pe piață – Ordinul nr. 10/2010

art. 89 (2)... un stat membru poate continua să aplice sistemul

propriu/practica proprie în vigoare de punere la dispoziție pe piață sau

de utilizare a unui produs biocid dat pentru o perioadă de până la 3 ani

de la data aprobării ultimei substanțe active care urmează să fie

aprobată din respectivul produs biocid.

Regulamentul nr. 528/2012 – definiții



 „punere la dispoziție pe piață” - orice furnizare a unui 

produs biocid sau a unui articol tratat în vederea distribuției 

sau utilizării în cursul unei activități comerciale, contra unei 

plăți sau gratuit; 

 „introducere pe piață” - punere la dispoziție pe piață a unui 

produs biocid sau a unui articol tratat; 

 „utilizare” - toate operațiunile realizate cu un produs biocid, 

inclusiv depozitarea, manipularea, amestecarea și aplicarea, 

cu excepția oricăror activități de acest tip efectuate în vederea 

exportului produsului biocid sau a articolului tratat în afara 

Uniunii; 

Regulamentul nr. 528/2012 – definiții



NECONFORMITĂȚI

PERICOLE

RISCURI 

SERIOASE
Aplicarea imediată 

a măsurilor

Evitarea prin 

menținerea și 

respectarea 

susținută a 

prevederilor legale

Recomandări

Avertismente

Informare, 

conștientizare

Sancțiuni

Producători 

de biocide

(Deținători 

de avize)

Distribuitori

Utilizatori



Ordinul nr. 726/1178/96/2015 privind stabilirea 
măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor 

oficiale de către personalul împuternicit al 
autorităţilor publice responsabile

Definiţii - prevăzute în Regulamentul nr. 528/2012

 acte administrative de plasare pe piaţă a produselor biocide -

documente emise de CNPB (avize, autorizaţii etc.)

 control oficial - orice formă de control pe care o efectuează personalul

împuternicit pentru a asigura verificarea conformităţii produselor biocide

cu legislaţia în domeniu

 utilizator profesional/utilizator industrial - orice persoană juridică care

este beneficiarul final al produsului biocid în scop profesional sau în

industrie.

Personalul împuternicit efectuează controale oficiale în baza:

a) planurilor anuale de control oficial cu tematici stabilite;

b) reclamaţiilor şi sesizărilor, atunci când faptele prezentate impun

acest lucru;

c) solicitării altor autorităţi.



 inspecţia

o activitate desfăşurată în unităţi din sectorul privat şi public (producători,

importatori, distribuitori, utilizatori profesionali/industriali)

o constă în verificarea autorizată a respectării reglementărilor legale în

domeniul produselor biocide şi a aplicării unitare a acestora, respectiv

examinarea oficială a:

- documentelor

- etichetării

- ambalării produsului biocid

- evidenţelor produselor biocide

- standardelor aplicabile

- specificaţiilor substanţelor active şi a ingredientelor

- fişelor cu date de securitate

- rezultatelor controalelor de calitate interne

- oricărui altui element care are legătură cu punerea la dispoziţie pe piaţă

şi utilizarea produselor biocide, inclusiv publicitatea;



inspecţia

o investigarea produsului biocid, inclusiv prelevarea de probe:

- în cadrul acţiunilor tematice de control

- în cazul unor suspiciuni

Scopul: analizarea produsului într-un laborator acreditat pentru a

certifica faptul că produsul biocid se conformează prevederilor legale

şi condiţiilor impuse în actul administrativ de plasare pe piaţă a

produselor biocide sau în referatul de evaluare, după caz.

Dacă produsul biocid este neconform, costurile pentru efectuarea

analizelor probelor de produs biocid sunt imputate

producătorului/importatorului/distribuitorului, după caz.



Personalul împuternicit al MS efectuează controale oficiale pentru

următoarele tipuri de produse:

dezinfectanţi pentru igiena umană (TP1)

dezinfectante şi algicide care nu sunt destinate aplicării directe la

oameni sau animale (TP2)

dezinfectanţi pentru apa potabilă pentru oameni (TP5)

dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum,

suprafeţe sau conducte folosite pentru producţia, transportul,

depozitarea ori consumul produselor alimentare, conform

competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare (TP4)

 rodenticide (TP14)

 insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea altor artropode

(TP18)

 repelenţi şi atractanţi (TP19)

 fluide utilizate pentru îmbălsămare şi taxidermie (TP22).



Personalul împuternicit al GNM efectuează controale oficiale pentru

următoarele tipuri de produse:

 conservanţi pentru produse în timpul depozitării (TP6)

 conservanţi pentru pelicule (TP7)

 conservanţi pentru lemn (TP8)

 conservanţi pentru fibre, piele, cauciuc şi materiale polimerizate

(TP9)

 conservanţi pentru materiale de construcţie (TP10)

 conservanţi pentru sisteme de răcire şi de procesare a lichidelor

(TP11)

 slimicide (TP12)

 conservanţi pentru fluidele utilizate în prelucrare sau tăiere (TP13)

 avicide (TP15)

 moluscocide, vermicide şi produse utilizate pentru combaterea altor 

nevertebrate (TP16)

 piscicide (TP17)

 produse antivegetative (TP21).



Personalul împuternicit al ANSVSA efectuează controale oficiale

pentru următoarele tipuri de produse:

dezinfectanţi pentru igiena veterinară (TP3)

dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, 

suprafeţe sau conducte folosite pentru producţia, transportul, 

depozitarea ori consumul produselor alimentare, conform 

competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare (TP4)

dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, 

suprafeţe sau conducte folosite pentru producţia, transportul, 

depozitarea ori consumul hranei pentru animale (TP4)

dezinfectanţi pentru apa potabilă pentru animale, conform art. 3 (4) 

din Ordinul nr. 10/368/11/2010 (TP5) 

produse pentru combaterea altor vertebrate (TP20).



Art. 13 a) punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide sau 

utilizarea acestora care nu se conformează prevederilor art. 17 

alin. (1) sau art. 89 alin. (2) din Regulamentul nr. 528/2012;

Art. 17 (1) Produsele biocide nu sunt puse la dispoziție pe piață sau 

utilizate decât dacă sunt autorizate în conformitate cu prezentul 

regulament. 

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii

Art. 89 (2).....un stat membru poate continua să aplice sistemul 

propriu sau practica proprie în vigoare de punere la dispoziție pe piață 

sau de utilizare a unui produs biocid dat pentru o perioadă de până la 

trei ani de la data aprobării ultimei substanțe active care urmează să 

fie aprobată din respectivul produs biocid. 

35.000 lei la 

50.000 lei

Regulamentul nr. 528/2012

CERTIFICATE  RECUNOAȘTERE 

MUTUALĂ A AUTORIZAȚIILOR
AVIZE



Art. 13 c) nerespectarea clauzelor şi condiţiilor din autorizaţie cu 

privire la utilizare, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) din 

Regulamentul  nr. 528/2012;

15.000 lei la 

30.000 lei

Regulamentul nr. 528/2012

Art. 17 (5) Produsele biocide sunt utilizate în 

conformitate cu clauzele și condițiile din 

autorizație prevăzute în conformitate cu 

articolul 22 alineatul (1) și cu cerințele privind 

etichetarea și ambalarea prevăzute la articolul 

69. 

Art. 22 (1) Autorizația precizează clauzele și condițiile de punere la 

dispoziție pe piață și de utilizare a unui singur produs biocid sau a 

familiei de produse biocide și cuprinde un rezumat al caracteristicilor 

produsului biocid. 

Art. 69 Clasificarea, ambalarea și etichetarea produselor biocide 

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



Art. 13 f) furnizarea 

de către solicitant 

sau titularul 

autorizaţiei a 

documentelor, 

datelor şi/sau 

informaţiilor false 

sau înşelătoare;

35.000 lei la 

50.000 lei

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



Art. 13 g) nerespectarea prevederilor art. 52 din Regulamentul  nr. 

528/2012 referitoare la perioada de graţie pentru eliminarea, punerea 

la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea stocurilor existente;

15.000 lei la 

30.000 leiRegulamentul nr. 528/2012

Art. 52 .... autoritatea competentă sau Comisia, în cazul unui produs 

biocid autorizat la nivelul Uniunii, acordă o perioadă de grație pentru 

punerea la dispoziție pe piață și utilizarea stocurilor existente, cu 

excepția cazurilor în care punerea la dispoziție în continuare pe piață 

sau utilizarea în continuare a produsului biocid ar constitui un risc 

inacceptabil pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau pentru 

mediu. 

Perioada de grație nu trebuie să depășească 180 de zile pentru 

punerea la dispoziție pe piață, la care se adaugă o perioadă de 

maximum 180 de zile pentru eliminarea și utilizarea stocurilor 

existente din produsul biocid respectiv. 

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



Art. 13 j) nerespectarea prevederilor privind introducerea pe piaţă a 

articolelor tratate, potrivit art. 58 şi art. 94 alin. (1) din Regulamentul nr. 

528/2012;

35.000 lei la 

50.000 lei

Art. 58. Prezentul articol se aplică exclusiv articolelor tratate care nu sunt 

produse biocide. ....... Un articol tratat este introdus pe piață numai dacă 

toate substanțele active pe care le încorporează produsele biocide cu 

care a fost tratat sau pe care le conține sunt incluse în lista .........., 

pentru tipul de produs și utilizarea relevante, sau în anexa I și dacă sunt 

întrunite condițiile sau restricțiile specificate în anexă.

Art. 94 (1) Prin derogare de la articolul 58 alineatul (2), un articol tratat cu 

sau care încorporează în mod voit unul sau mai multe produse biocide 

care conțin numai substanțe active, care sunt în curs de a fi examinate 

pentru tipul de produs relevant în cadrul programului de lucru menționat 

la articolul 89 alineatul (1) la 1 septembrie 2016 .........

Regulamentul nr. 528/2012

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii

Art. 13 r) nerespectarea prevederilor art. 94 alin. (2) din Regulamentul nr. 

528/2012  cu privire la articolele tratate cu substanţe active din tipul 

de produs relevant pentru care există decizii de a nu fi aprobate;

15.000 lei la 

30.000 lei

Art. 94 (2) ..............un articol tratat cu sau care încorporează în mod voit 

unul sau mai multe produse biocide care conțin orice substanțe active, 

altele decât cele menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau cele 

incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), 

pentru tipul de produs și utilizarea relevante, sau incluse în anexa I, 

poate fi introdus pe piață până la 1 martie 2017. 

Regulamentul nr. 528/2012



Art. 13 l) nerespectarea de către fabricanţii produselor biocide a 

prevederilor art. 65 alin. (2) din Regulamentul nr. 528/2012, cu privire la 

păstrarea documentaţiei şi a mostrelor din loturile de producţie, în 

legătură cu procesul de fabricaţie;

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii

5.000 lei la 

10.000 lei

Art. 65 (2)...... fabricanții produselor biocide păstrează, în legătură cu 

procesul de fabricație, documentația corespunzătoare, relevantă pentru 

siguranța și calitatea unui produs biocid care urmează a fi introdus pe 

piață și păstrează mostre ale loturilor de producție. Documentația 

include cel puțin: 

(a) fișele cu date privind siguranța și specificațiile substanțelor active și

ale altor ingrediente utilizate la fabricarea produsului biocid; 

(b) mențiuni privind diferitele operațiuni de fabricație efectuate; 

(c) rezultatele controalelor de calitate interne; 

(d) identificarea loturilor de producție. 

Regulamentul nr. 528/2012



Art. 13  m) nerespectarea de către titularii de autorizaţii a prevederilor art. 68 

alin. (1) din Regulamentul nr. 528/2012, referitoare la ţinerea evidenţelor, 

raportarea şi punerea la dispoziţia autorităţilor a informaţiilor relevante;

Regulamentul nr. 528/2012

Art. 68 (1) Titularii de autorizații țin evidențe ale produselor biocide 

pe care le introduc pe piață, timp de cel puțin 10 ani de la 

introducerea pe piață sau timp de 10 ani de la data anulării sau a 

expirării autorizației, oricare dintre acestea survine mai întâi. La 

cerere, aceștia pun la dispoziția autorității competente informațiile 

relevante existente în respectivele evidențe. 

5.000 lei la 

10.000 lei

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



Art. 13 n) nerespectarea de către titularii de autorizaţii a prevederilor art. 69 

alin. (1), alin. (2) lit. a) - o) şi alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 528/2012, 

cu privire la clasificarea, ambalarea şi etichetarea produselor biocide;

Regulamentul nr. 528/2012

Art. 69 (1) Titularii de autorizații se asigură că produsele biocide sunt 

clasificate, ambalate și etichetate în conformitate cu rezumatul aprobat 

al caracteristicilor produsului biocid, în special cu frazele de pericol și 

de precauție ...........

5.000 lei la 

10.000 lei

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



 identitatea fiecărei substanțe active și concentrația în unități metrice;

 nanomaterialele; orice riscuri specifice aferente și cuvântul „nano”; 

 nr. autorizație alocat produsului biocid; 

 numele și adresa titularului autorizației; 

 tipul preparatului; 

 utilizările pentru care produsul biocid este autorizat; 

 instrucțiunile de utilizare, frecvența aplicării și doza, exprimată în 

unități metrice, într-un mod accesibil utilizatorilor și ușor de înțeles; 

 detalii privind efecte secundare, instrucțiuni de prim ajutor; 

 fraza „Citiți instrucțiunile atașate înainte de folosire” dacă produsul are 

prospect și avertismente pentru categoriile vulnerabile; 

 instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului biocid și a 

ambalajului său, inclusiv, interdicția de refolosire a ambalajului; 

 numărul lotului preparatului sau descrierea acestuia și data de 

expirare în condiții normale de depozitare; 

ETICHETA
Produsele biocide puse la dispoziție pe piață în 

teritoriile lor să fie etichetate în limba sau 

limbile lor oficiale. 



 timpul necesar pentru producerea efectului biocid, intervalul de 

timp care trebuie respectat între aplicările produsului biocid / 

între o aplicare și următoarea utilizare a produsului tratat sau 

următorul acces al omului / al animalelor în zona în care a fost 

utilizat produsul biocid; detalii privind mijloacele și măsurile de 

decontaminare și durata de ventilație necesară a zonelor tratate; 

detalii privind curățarea adecvată a echipamentului; detalii 

privind măsurile de precauție în timpul utilizării și transportului;

 categoriile de utilizatori; 

 informații privind pericolul specific pentru mediu și evitarea 

contaminării apei; 

 pentru produsele biocide care conțin microorganisme, cerințele

specifice. 

ETICHETA





Regulamentului nr. 1062/2014

2) Peracetic acid generated from tetra-

acetylethylenediamine (TAED) and sodium

percarbonate (Redefined from Peracetic acid)

CAS nealocat

CE nealocat

Peracetic acid

CAS 201-186-8

CE 79-21-0
Lista ECHA

1) Peracetic acid

CAS 201-186-8

CE 79-21-0



- denumiri comerciale care nu se regăsesc în aviz

- lipsa CAS și/sau CE

- concentrații diferite față de aviz

- modul de ambalare modificat față de cel avizat de CNPB

- domeniul și aria de utilizare diferite față de cele din aviz

- indicațiile de utilizare schimbate comparativ cu cele din 

aviz

- fraze de risc și fraze de prudență neactualizate 

- categoriile de utilizatori suplimentari față de aviz

Probleme de etichetare identificate în cadrul acțiunilor de control



Art. 13 o) nerespectarea de către titularii de autorizaţii a prevederilor art. 

69 alin. (2) din Regulamentul nr. 528/2012  cu privire la inducerea în 

eroare în privinţa riscurilor produsului pentru sănătatea umană, 

sănătatea animală sau pentru mediu sau în privinţa eficacităţii 

acestuia;

Regulamentul nr. 528/2012

Art. 69 (2)......... etichetele nu induc în eroare în privința riscurilor 

produsului pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau 

pentru mediu sau în privința eficacității acestuia....

15.000 lei la 

30.000 lei

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



Art. 13 p) nerespectarea prevederilor art. 70 din Regulamentul nr. 

528/2012 cu privire la punerea la dispoziţie a fişelor cu date de 

securitate pentru substanţele active şi produsele biocide;

Regulamentul nr. 528/2012

Art. 70. Fișele cu date de siguranță pentru substanțele active și 

produsele biocide se pregătesc și se pun la dispoziție în 

conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 

după caz. 

35.000 lei la 

50.000 lei

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



Art. 13 q) nerespectarea prevederilor art. 72 din Regulamentul nr. 

528/2012  cu privire la publicitatea produselor biocide;

Regulamentul nr. 528/2012

Art. 72 (1) ....publicitatea pentru produsele biocide include frazele 

„Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și 

informațiile despre produs înainte de utilizare.”

.... (3) Publicitatea pentru produsele biocide nu trebuie să se refere la 

produs într-un mod care poate induce în eroare în privința riscurilor 

produsului pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau pentru 

mediu sau în privința eficacității sale. În niciun caz, publicitatea unui 

produs biocid nu conține indicațiile „produs biocid cu risc scăzut”, 

„netoxic”, „inofensiv”, „natural”, „ecologic”, „nedăunător pentru animale” 

sau alte indicații similare. 

15.000 lei la 

30.000 lei

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii



Art. 13 s) nerespectarea prevederilor art. 95 alin. (3) din Regulament 

referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor biocide 

după 1 septembrie 2015, având în compoziţie substanţa/substanţe 

activă/active, a căror fabricant sau importator sau, după caz, 

importatorul produsului biocid, nu sunt incluse în lista menţionată la 

art. 95 alin. (2) din Regulamentul nr. 528/2012, precum şi cele 

referitoare la eliminarea şi utilizarea stocurilor existente după data de 

1 septembrie 2016.

Regulamentul nr. 528/2012

Art. 95 (2) Începând de la 1 septembrie 2015, un produs biocid care este 

format din, conține sau generează o substanță relevantă inclusă în lista 

menționată la alineatul (1) nu poate fi pus la dispoziție pe piață dacă 

furnizorul substanței sau furnizorul produsului nu este inclus în lista 

menționată la alineatul (1) pentru tipul (tipurile) de produs cărora le 

aparține produsul. 

35.000 lei la 

50.000 lei

HG nr. 617/2014 - Fapte și contravenţii
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AUTORIZAȚII Abilitări și notificări



34

Secțiunea I – se completează și se semnează de către producătorul

de biocid

Secțiunea II – se completează și se semnează de către furnizorul de

substanță activă/produs

modele de formulare 

Notă:

 Deținătorul de aviz (denumit “solicitant” conform Ordinului nr.

10/2010) nu completează și nu semnează documente privind

conformitatea art. 95.

 Distribuitorii de substanțe active nu completează și nu semnează

documente privind conformitatea art. 95

 Efectuarea verificărilor art. 95 – documentar la:

• Producătorii de biocide

• Deținătorii de aviz

Scop: asigurarea trasabilității

Substanța activă                              biocid

Furnizorul de substanță activă         producator



stabilește anual un plan comun pentru monitorizarea produselor

biocide şi a articolelor tratate introduse pe piaţă, conform

prevederilor art. 18 şi 65 din Regulament;

 transmite CE, din cinci în cinci ani, începând cu 1 septembrie

2015, un raport privind punerea în aplicare a Regulamentului,

conform prevederilor art. 65 alin. (3);

acordă perioadă de graţie pentru eliminarea, punerea la dispoziţie

pe piaţă şi utilizarea stocurilor existente potrivit prevederilor art.

52 din Regulament;

 la solicitarea Comisiei, dispune asupra clauzei de siguranţă

potrivit prevederilor art. 88 din Regulament;

HG nr. 617/2014

Alte atribuții ale Ministerului Sănătăţii:



asigură protecţia datelor deţinute, potrivit prevederilor art. 59 din

Regulament, precum şi confidenţialitatea informaţiilor, potrivit

prevederilor art. 66 din Regulament.

poate să restricţioneze sau să interzică utilizarea produselor

biocide în apa potabilă destinată aprovizionării publice,

corespunzător prevederilor art. 2 alin. (7) din Regulament;

prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi

Informare Toxicologică din structura INSP asigură controlul

intoxicaţiilor, potrivit prevederilor art. 73 din Regulament;

asigură derularea activităţii de consultanţă prin biroul de

asistenţă înfiinţat în INSP, potrivit prevederilor art. 81 alin. (2) şi

(3) din Regulament;

HG nr. 617/2014

Alte atribuții ale Ministerului Sănătăţii:



INSPECȚII

TESTARE ÎN 

LABORATOR

INTERPRETARE 

REZULTATE

EVALUARE  

RISCURI

LUAREA 

DECIZIILOR

INTERVENȚII

ASIGURARE 

PROCEDURI 

LEGALE

MĂSURI 

CORECTIVE/
SANCȚIUNI

CONTROLUL

LANȚ DE PROCESE INTERDEPENDENTE



• Controale mai multe și mai

performante pentru produsele

biocide provenite din țări terțe!

• Identificarea produselor biocide 

neconforme și nesigure pentru

sănătatea populației!

• Abordare comună în aplicarea

legislației!

• Gestionare adecvată a riscurilor!

MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!


