
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare

Text în vigoare începând cu data de 23 mai 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la
23 mai 2007:
- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 840/2007.

Având în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea

Ministerului Sănătăţii Publice,
văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile

sanitare publice şi private, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ART. 2
Anexele nr. 1 "Lista substanţelor chimice active permise în produsele dezinfectante în

Comunitatea Europeană" şi nr. 2 "Lista standardelor din România aplicabile în unităţile
sanitare, în domeniul curăţării, dezinfecţiei şi sterilizării" la normele tehnice se
actualizează periodic, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în acord cu
reglementările europene în domeniu.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice se abrogă Ordinul ministrului

sănătăţii şi familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea
curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii obiectelor şi
materialelor sanitare în unităţile sanitare de stat şi private, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 4
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, unităţile sanitare

publice şi private, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, şi Inspecţia Sanitară de Stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.



ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA 1

NORME TEHNICE
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

CAP. 1
Definiţii

ART. 1
În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
- autorizaţie - actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat pentru

plasarea pe piaţă, pe teritoriul României, de către autoritatea competentă, în urma unei
cereri formulate de solicitant, conformHotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind
plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;
- înregistrare - actul administrativ prin care autoritatea competentă, în urma unei

cereri formulate de un solicitant, permite plasarea pe piaţă, pe teritoriul României, a unui
produs biocid cu risc scăzut, după verificarea dosarului ce trebuie să fie conform cu
cerinţele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 956/2005privind plasarea pe piaţă a
produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;
- curăţare - etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei

activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe
suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale,
utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici, care se efectuează în unităţile sanitare de orice
tip, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii optime de securitate;
- dezinfecţie - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene

de pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici;
- produse biocide - substanţele active şi preparatele conţinând una sau mai multe

substanţe active, condiţionate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având
scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă şi să prevină acţiunea sau să exercite
un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau
biologice;
- substanţă activă - o substanţă sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciupercă

(fung), ce are o acţiune generală sau specifică asupra ori împotriva organismelor
dăunătoare;
- produs detergent-dezinfectant - produsul care include în compoziţia sa substanţe care

curăţă şi substanţe care dezinfectează. Produsul are acţiune dublă: curăţă şi dezinfectează;
- dezinfecţie de nivel înalt - procedura de dezinfecţie prin care se realizează

distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor şi a unui număr de spori bacterieni până la
10^-4;


