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Legislatie europeana

REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind 

punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

1. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 414/2013 AL 

COMISIEI din 6 mai 2013 privind precizarea procedurii de autorizare a 

acelorași produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

2. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 354/2013 AL 

COMISIEI din 18 aprilie 2013 privind modificări ale produselor biocide 

autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului
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Legislatie europeana

REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

3. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 736/2013 AL COMISIEI
din 17 mai 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește durata
programului de lucru pentru examinarea substanțelor active biocide 
existente – termen proceduri nationale

4. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 837/2013 AL COMISIEI din 25 
iunie 2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele
de informare pentru autorizarea produselor biocide – cerinta pentru
echivalenta chimica a s.a
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Legislatie europeana

REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

5. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 88/2014 AL 
COMISIEI din 31 ianuarie 2014 de specificare a unei proceduri de modificare a 
anexei I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor 
biocide – specificatii pentru cereri de s.a

6. REGULAMENTUL (UE) NR. 334/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor 
biocide, în ceea ce privește anumite condiții de acces pe piață – diverse 
precizari + termen de epuizare a stocurilor
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Legislatie europeana

REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la 

dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

7. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 492/2014 AL COMISIEI din 7 
martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele
privind reînnoirea autorizațiilor pentru produsele biocide care fac
obiectul recunoașterii reciproce

Forma consolidata a Regulamentului 528/2012 cu R. 736/2013; 837/2013 si

334/2014: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&from=EN
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Legislatie europeana

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 564/2013 AL COMISIEI din 18 iunie 

2013 cu privire la taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea 

pe piață și utilizarea produselor biocide

Anexa I – taxe pentru activitatea prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 care trebuie 

întreprinsă în ceea ce privește aprobarea și reînnoirea aprobării substanțelor active, precum și 

includerea lor în anexa I la respectivul regulament.

Anexa II – taxe pentru activitatea prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 care trebuie 

întreprinsă în ceea ce privește autorizarea de produse biocide de către Uniune

Anexa III pentru activitatea prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 care trebuie întreprinsă în 

ceea ce privește stabilirea echivalenței tehnice, cererile pentru recunoașterea reciprocă, cererile 

de includere pe listă a persoanelor relevante și cererile de tratament confidențial al informațiilor 

prezentate agenției + pentru fiecare produs biocid sau familie de produse biocide 
autorizate de Uniune + orice contestație împotriva unei decizii a agenției 

iunie 2016



• Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind 

programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active 

existente conținute de pro-dusele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 

528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

- Anexa II – substantele active ce intra in programul de revizuire

iunie 2016

http://www.google.ro/url?url=http://www.toddnielsen.com/category/leadership/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=j_5uVIrWHOv5ywP0r4L4Cw&ved=0CBcQ9QEwATgo&usg=AFQjCNFtoivO9gMpDL1D20un9VRGI2QHAQ
http://www.google.ro/url?url=http://www.toddnielsen.com/category/leadership/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=j_5uVIrWHOv5ywP0r4L4Cw&ved=0CBcQ9QEwATgo&usg=AFQjCNFtoivO9gMpDL1D20un9VRGI2QHAQ


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1062/2014 AL COMISIEI

din 4 august 2014

ANEXA III

Tipuri de produs Termene pentru
transmiterea raportului
de evaluare în temeiul
articolului 6 alineatul (3) 
litera (b)

Termene pentru 
începerea întocmirii 
avizului în temeiul 
articolului 7 alineatul (2) 
litera (b)

8, 14, 16, 18, 19 și 21 31.12.2015 31.3.2016

3, 4 și 5 31.12.2016 31.3.2017

1 și 2 31.12.2018 31.3.2019

6 și 13 31.12.2019 31.3.2020

7, 9 și 10 31.12.2020 31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 și 22 31.12.2022 31.9.2023
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Substantele active din produs trebuie

sa se regaseasca in:

- REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1062/2014 privind programul de 

lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active 

existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) 

nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 

sau

- Lista Unionala a Substantelor Active Aprobate

(http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-

active-substances)

iunie 2016

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
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• Daca substanta activa apare pe Lista Unionala a 

Substantelor Active Aprobate, se poate face 

Avizarea produsului pana la data autorizarii

substantei.

iunie 2016



iulie 2015



Legislatia in Romania

• Hotărârea nr. 617/2014 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

“ Art. 18 
(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative:
(a) Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu 

modificările şi completările ulterioare;
(b) Ordinul nr. 1321/2006/280/90/2007 al ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii 
Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi 
completările ulterioare

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se 
completează următoarele acte normative:
(a) Ordinul nr. 637/2492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei Naţionale Pentru 
Produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia;
(b)Ordinul nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi 
pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele 
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a 
produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului 
şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007. “ 
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Legislatia in Romania

Ordinul 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor 
biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României a fost modificat
prin ordinul 433/2014 al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbări 

climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor pentru 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 

iunie 2016



www.ms.ro

• Proiect ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Hotărârii nr. 617/2014 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 

• Proiect ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2492/50/2012 
privind aprobarea membrilor Comisiei Naţionale Pentru Produse biocide şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

urmeaza

• Proiect Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 10/205/19/2013 
privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea
privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe
piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al 
ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007.

iunie 2016

http://lege5.ro/App/Document/gm2doobzgy/ordinul-nr-10-2013-privind-tarifele-pentru-plasarea-pe-piata-a-produselor-biocide-si-pentru-solicitarea-privind-inscrierea-substantelor-active-in-anexa-nr-i-ia-sau-ib-la-normele-metodologice-de-aplica?pid=&d=2013-03-27
http://lege5.ro/App/Document/geydsmzrgm/norma-metodologica-de-aplicare-a-hotararii-guvernului-nr-956-2005-privind-plasarea-pe-piata-a-produselor-biocide-din-02112006?pid=186952997&d=2014-08-06
http://lege5.ro/App/Document/geydsmzrgm/norma-metodologica-de-aplicare-a-hotararii-guvernului-nr-956-2005-privind-plasarea-pe-piata-a-produselor-biocide-din-02112006?pid=186953000&d=2014-08-06
http://lege5.ro/App/Document/geydsmzrgm/norma-metodologica-de-aplicare-a-hotararii-guvernului-nr-956-2005-privind-plasarea-pe-piata-a-produselor-biocide-din-02112006?pid=&d=2014-08-06
http://lege5.ro/App/Document/hezdanzu/hotararea-nr-956-2005-privind-plasarea-pe-piata-a-produselor-biocide?pid=&d=2014-08-06
http://lege5.ro/App/Document/geydsmzrgu/ordinul-nr-1321-2006-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-hotararii-guvernului-nr-956-2005-privind-plasarea-pe-piata-a-produselor-biocide?pid=&d=2014-08-06


2547 produse biocide avizate de catre CNPB – anul 2016

Produse pentru igiena umana 275 

Dezinfectanti 719

Produse pentru igiena veterinara 111 

Dezinfectanti pentru sectorul si industria

alimentara 339

Dezinfectanti pentru apa potabila 23 

Conservanti pentru produse imbuteliate

85 

Conservanti pentru pelicule 66 

Conservanti pentru lemn 64 

Conservanti pentru fibre 17 

Conservanti pentru zidarie 67 

Conservanti pentru instalatiile de racire

55 

Conservanti pentru slamuri 20 

Conservanti pentru fluidele din metalurgie

23 

Rodenticide 34 

Insecticide 435

Repelanti 61 

Produse pentru combaterea altor vertebrate  

1 

Produse antibioderma 152
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ORDIN  Nr. 726/1178/96/2015 din 10 iunie 2015

privind stabilirea măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor 
oficiale de către personalul împuternicit al autorităţilor publice 
responsabile prevăzut în art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
617/2014 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, pentru a 
asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012
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• Va multumesc pentru atentie !
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