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Perioada de tranzitie sub Art. 
89 (2) din BPR 

• SM pot continua să aplice sistemul propriu sau 

practica proprie în vigoare : 

– de punere la dispoziție pe piață sau  

– de utilizare a unui produs biocid  

• pentru o perioadă de până la trei ani de la 

data aprobării ultimei substanțe active din 

respectivul tip de produs biocid. 



Conditie sine qua non pentru perioada de 

tranzitie a produsului biocid  
Substanțe active existente continute in produs: 
• nu au fost încă aprobate pentru tipul de produs 

respectiv, si 
• Sunt evaluate sau se afla in evaluare sub Anexa II a 

Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 1062/2014 
Cu alte cuvinte, perioada de tranzitie a produsului biocid 
se termina : 
 la ultima data la care a fost aprobata ultima 
substanța activa din formula, în conformitate cu tipul de 
produs în cauză  
+ 3 ani (pentru finalizarea procesului de autorizare sub 
BPR, daca la data aprobarii a fost depusa solicitare de 
autorizare (nationala, unionala, RM in paralel) 



Sisteme de punere la dispoziție pe piață a 
produselor biocide in statele membre ale 

UE sub art 89(2) 

• Notificare - comunicare scrisă adresată unei 
autoritati, în scopul de a o informa că un fapt sau un 
act juridic a fost îndeplinit sau urmează să fie 
îndeplinit; nu inseamna neaparat conformarea la o 
reglementare (ex.Austria, Germania) 

• Inregistrare: proces de evaluare a conformitatii 
la anumite standarde si cerinte: ex.Romania (aviz) 

• Autorizatie nationala (cu alt sens decat 
termenul folosit in BPR): se prezinta studii: ex. 
Finlanda (doar pentru conservatii de lemn 
antifouling si pesticide non-agricole) 



CIRCUITUL 
DOCUMENTELOR 



Dosarul tehnic 
a) DOCUMENT DE PREZENTARE : 

• a.1. denumirea comercială; 
• a.2. tipul de produs biocid, (TP1-22) 

• a.3. domeniul de utilizare - corespunzător tipului de produs biocid,  
– indicaţiile de utilizare,  
– concentraţia şi timpul de contact pentru fiecare utilizare (conforme cu 

concluzia raportului de testare); 

• a.4. forma de condiţionare  
– modul de ambalare şi  
– cantităţile exprimate în unităţi metrice; 

• a.5. compoziţia chimică:  
– identitatea fiecărei substanţe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) şi  
– concentraţia în unităţi metrice; 

• a.6. indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare 
finală; 

• a.7. categorii de utilizatori: industriali, profesionali, populaţie; 

• a.8.indicaţii privind periculozitatea şi măsuri de prim ajutor; 



Dosarul tehnic 
b) IDENTITATEA 
SUBSTANŢEI/SUBSTANŢELOR ACTIVE:  
Substante: 
• Nr. CAS,  
• Nr. CE,  
• concentraţia în unităţi metrice;  
Microorganisme,  
• numele comun al organismului,  
• numele taxonomic şi tulpina,  
• numărul de referinţă al colecţiei şi culturii unde 

este depozitată această cultură; 



Dosarul tehnic 

c) FIŞA CU 
DATE DE 
SECURITATE 
A 
PRODUSULUI 

-întocmită 
conform art. 
31 din 
Regulamentul 
(CE) nr. 
1.907/2006 



Dosarul tehnic 

d)  PROIECT DE ETICHETĂ, cu text în 
limba română: 

• d.1. identitatea fiecărei substanţe active şi 
concentraţia în unităţi metrice; 

• d.2. forma de conditionare; 

• d.3. utilizările pentru care produsul biocid este 
autorizat, cum ar fi: conservarea lemnului, 
dezinfecţie, biocid de suprafaţă, antidepunere 
etc; 

 



Dosarul tehnic 

d)  PROIECT DE ETICHETĂ, cu text în limba română: 

• d.4. indicaţiile de folosire şi dozaj, exprimate în unităţi 
metrice pentru fiecare utilizareautorizaţie; 

• d.5. efectele adverse directe sau indirecte pentru 
sănătate şi mediu  
– instrucţiuni de prim ajutor acolo unde este cazul; 

• d.6. sintagma „Citiţi instrucţiunile ataşate înainte de 
folosire", prospect; 

• d.7. instrucţiuni pentru eliminarea a produsului şi a 
ambalajului  
– o interdicţie de refolosire a ambalajului pentru produsele 

biocide destinate publicului larg; 

 



Dosarul tehnic 
d)  PROIECT DE ETICHETĂ, cu text în limba română: 

• d.8. numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării 
în condiţii normale de depozitare; 

• d.9. perioada de timp necesară pentru efectul biocid,  
– intervalul care trebuie respectat între utilizări sau  
– între prima aplicare şi următoarea aplicare pe materialul tratat, ori  
– primul acces al oamenilor / animalelor în zone în care s-a folosit 

produsul biocid,  
– la metodele şi măsurile de decontaminare şi  
– perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate;  
– curăţarea corespunzătoare a echipamentelor;  
– măsurile de precauţie pe perioada utilizării, depozitării şi transportului,  
– măsuri de protecţie împotriva incendiilor,  
– indicaţii pentru prevenirea contaminării animalelor şi în funcţie de tipul 

de produs; 



Dosarul tehnic 
d)  PROIECT DE ETICHETĂ, cu text în limba română: 

• d.10. categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid 
este restricţionat (CMR 1A, 1B si 2) 

• d.11. informaţiile despre riscurile pentru mediu, 
(protejarea organismelor nevizate şi pentru evitarea 
contaminării apei); 

• d.12. pentru produsele biocide microbiologice,  etichetare 
pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor de 
expunere la locul de muncă; 

• informaţiile prevăzute la pct. d.4, d.5, d.7, şi d.9 să figureze: 
– pe o altă parte a ambalajului sau  
– să fie incluse în prospectul care însoţeşte produsul; 

• e) eticheta din ţara de origine, dupa caz; 
 



 
 
 
 
 
 
 

metode asimilate 
 
 
 
 

g)  RAPOARTELE DE TESTARE PENTRU DEMONSTRAREA EFICACITĂŢII 

tipul de produs,  
activitatea afirmată pe eticheta produsului şi în recomandările de 

utilizare vor fi efectuate în România sau într-un SM, dupa metode : 

metode naţionale sau  
metode individuale 

rapoarte de testare efectuate dupa 
metode nestandardizate, se 
accepta după dezbatere în cadrul 

CNPB, la propunerea evaluatorului 

Daca NU EXISTA 

Dosarul tehnic 



Dosarul tehnic 

 

h) dovada 

înregistrării/ 
notificării/ 
autorizării ca 

produs biocid în ţara 

de origine sau într-

un alt stat membru 

al Uniunii Europene, 

acolo unde este 

cazul; 



Dosarul tehnic 

• i) un document emis şi semnat de către firma 

producătoare prin care se autorizează firma 

solicitantă ca reprezentant pentru plasarea 

produsului pe piaţă pe teritoriul României. 



Documentele care stau la baza 
eliberarii avizului  

• Cererea – semnata de solicitant 

• Dosarul – in limba romana (sau alta 
limba acceptata de evaluator) 

• Referatul de evaluare – document 
intern pus la dispozitie numai membrilor 
CNPB 



Tipuri de avize 

• Aviz (de baza sau initial) - act 
administrativ 

• aviz de extindere se emite in perioada 
de valabilitate a avizului initial 

– Se acorda : modul de ambalare, domeniul şi 
aria de utilizare, eficacitate, indicaţii de 
utilizare, etichetare (inclusiv C & L sub 
Regulamentul CLP), categoria de utilizatori; 

– Nu se acorda: pentru alt TP, alta compozitie 



Tipuri de avize 

• aviz de prelungire  
– daca substanta activa continuta nu figureaza pe 

lista celor aprobate pana la 05.2024 (perioada 
se reduce daca substanta va figura pe lista celor 
aprobate) 

– daca substanta activa continuta figureaza pe 
lista celor aprobate  3 ani dupa data aprobarii 

– daca substanta activa continuta figureaza pe lista 
celor aprobate si autorizatia nationala (in SM de 
referinta) nu a fost emisa dupa 3 ani de la data 
aprobarii s.a.  inca 6 luni (aprobarea autoritatii 
competente) 



MULTUMESC PENTRU ATENTIE ! 


