
Memoriu tehnic și actele necesare 

 pentru persoane fizice sau juridice ce desfășoară activități de utilizare a 

produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție, deratizare (DDD) 

Nr.  COD CAEN 

8129 – ALTE ACTIVITĂȚI DE CURĂȚENIE 

 
DA 

 
NU 

 

1. Memoriu DDD: 

- Precizarea atât în memoriu cât și pe planșa de amplasare a distanțelor în linie 

dreaptă între perimetrul investiției/unității și teritoriile protejate sanitar învecinate 

(locuințe, etc.). 

- Precizarea funcțiunii vecinătăților imediate (dacă acestea au altă funcțiune decât 

locuire) și distanțele față de acestea atât în memoriul tehnic cât și pe planșa de 

amplasare. Precizarea funcțiunii PUZ – urilor aprobate din vecinătate, după caz. 

- Precizarea modului de păstrare a produselor biocide (se face în spații special 

amenajate, cu pavimente netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, 

care să poată fi ușor spălate și curățate, sifon de colectare; pe rafturi sau grătare, 

ferite de razele solare și de surse directe de căldură și îngheț; în spații dotate cu 

ventilație adecvată, sursa de apă potabilă. (Art. 83 – (1) din Ord. MS nr. 119/2014 

modificat și completat cu Ord. MS nr. 994/2018); 

- Descrierea detaliată a activităților desfășurate, descrierea procesului de prestări 

servicii, dotări/utilaje și anume denumirea utilajului, modul de funcționare, materii 

prime, produse finite (descrierea completă a modului de lucru). 

- Descrierea Spațiului – dimensiuni încăperi. 

- Existența unui spațiu destinat lucrătorilor - Vestiar pentru personal  cu 

echipament de protecție (HG nr. 1048/2006), sală de servit masa, chiuvetă, dușuri, 

grup sanitar, spațiul deține sursă de apă potabilă (caldă/rece), încălzire lucrători, 

canalizare (în canal nu are voie să deverseze apele reziduale, se 

colectează/neutralizează de o firmă specializată); 

- Precizarea că utilajele folosite sunt curățate după fiecare operațiune, avându-se în 

vedere evitarea poluării mediului înconjurător.  Se interzice deversarea apelor 

reziduale direct în sistemul de canalizare. (Art. 83 –  (4) din Ord. MS nr. 119/2014 

modificat și completat cu Ord. MS nr. 994/2018); 

- Este interzisă utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat, a celor 

cu eticheta deteriorată sau care prezintă modificări ale proprietăților (depuneri, 

culoare modificată, etc.) - (Art. 83 –  (5) din Ord. MS nr. 119/2014 modificat și 

completat cu Ord. MS nr. 994/2018); 
 

  

2. 
 
 
3. 

Lista substanțelor  biocide folosite - Enumerare tipuri de produse biocide utilizate și 

numărul acestora, denumire comercială, substanța activă. 

 

Avizul   de la Comisia Națională pentru Produse Biocide pentru fiecare substanță în parte 

ce sunt cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății; Produsele aprobate pentru plasare 

pe piață la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat 

de Comisia Națională pentru Produse Biocide. (Conform Art. 76 - (1) –din Ord. MS nr. 

119/2014 modificat și completat cu Ord. MS nr. 994/2018) 

  



 

În funcție de specificul activității ne rezervăm dreptul de a solicita și alte documente 

necesare pentru evaluare. 

4. Trusă sanitară de prim ajutor.   

5. Avertizare substanțe toxice, securizare spațiu.   

6. Informarea populației cu privire la: data efectuării lucrărilor, substanțele folosite, 

măsurile de prim ajutor recomandate de producători, conform  articolului 83 – (1) din  Ord. 

MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, modificat și completat cu OMS nr. 994/2018; 

  

7. Planul de situație cu încadrarea în zonă, distanțe față de vecinătăți NVSE de la limita de 

proprietate 

(Unitate mică de prestări servicii – amplasată în clădire separată, se asigură 15 m față de 

locuințe conf. Cap. I - art. 5  Ord. MS nr. 119/2014 modificat și completat cu Ord. MS 

nr. 994/2018); 

  

8.  Schițe cu detalii de structură funcționala și dotări specifice profilului de activitate; 

 
  

9. Actul de înființare al solicitantului, CF valabilitate 30 zile; 

 

  

10.  Declarație că spațiul este deținut legal, nu face obiectul nici unui litigiu și are destinația 

funcțională de spațiu comercial/prestări servicii/producție; 

 

  

11. Declarație că substanțele biocide utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății, sunt utilizate 

strict pentru scopul pentru care au primit avizul Ministerului Sănătății;  

 

  

12. Contract de comodat între firmă și proprietar (după caz); 

 
  

13. Nr. total persoane angajate, nr. persoane care realizează efectiv activități de deratizare, 

dezinfecție și dezinsecție, fișă de aptitudine medicina muncii 
  

14.  Certificat de atestare profesională a specialiștilor angajați de agentul economic pentru 

activitatea de prestări servicii DDD – Cursuri DDD - diplome, Cursuri igienă 

(instruiți conform prevederilor ordinului 1225/2003); 

  

15.  Autorizație de funcționare de la DSV; 

 

  

16. Contract cu firmă autorizată pentru colectarea substanțelor / deșeurilor periculoase; 

 

  

17. Medic veterinar  - contract; 

 

  

18.  Procedura de lucru a unității (format scris, semnată de coordonator) în care să fie precizate 

inclusiv modul de preparare/diluție a biocidului, măsuri pentru respectarea concentrației, mod 

de utilizare, modul de informare a publicului privind data efectuării dezinsecției, scopul 

dezinsecției, biocidul utilizat cu avizul Ministerului Sănătății și grupa din care face parte, 

măsurile de prim ajutor în cazul contaminării, antidot eficace și unde poate fi găsit, 

nominalizare persoane responsabile, timpi de acțiune, perioada în care este interzis accesul 

populației în zonă (obligatoriu etichete vizibile în loc public/ anunț în presa locală, după caz).  

Procedura de lucru se va întocmi separat pentru dezinfecție, separat pentru dezinsecție și 

separat pe deratizare, cât și defalcat pe domeniile în care se va lucra (școli, spitale și unități 

sanitare, alimentație publică, locuințe). 

  


