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Către:

Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud

Cristina Iurișniți, deputat în Parlamentul României, având sediul biroului parlamentar în
municipiul  Bistrița,  str.  Gh.  Șincai,  nr.  12,  prin  prezenta  vă  solicit,  ca  în  baza  Ordinului
Ministrului Sănătății  nr. 1178/2015  să dispuneți un control de urgență și să îmi transmiteți
sancțiunile  aplicate  în sarcina persoanelor  fizice  și  juridice  care efectuează operațiuni  de
dezinfecție la nivelul județului Bistrița-Năsăud în afara cadrului legal, în condițiile relatate în
continuare, punând în pericol sănătatea cetățenilor. 

În ultima perioadă s-au desfășurat o serie de operațiuni de dezinfecție desfășurate pe raza
municipiului Sângeorz-Băi și a comunei Rodna.1 Operațiunea de pulverizare în aer a biocidului
utilizat,  așa  cum  s-a  desfășurat,  se  situează  înafara  normelor  de  sănătate  publică  pentru
următoarele motive:

● Biocidul utilizat (Virocid) este clasificat în categoria TP2 și are un aviz emis de către
Ministerul Sănătății cu numărul 1294BIO/02/12.24. Potrivit acestui aviz, punctul IV. și
VIII.  Încadrarea  respectiv  Domeniul  și  aria  de  utilizare,  acesta  este  clasificat  în
conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  UE  nr  528/2012  în  grupa  principala  1
(Dezinfectanți),  Tipul  de  produs  3  (Igienă  veterinară).2 Acestea  sunt  fie  “Produse
utilizate pentru igiena veterinară precum dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse
de  igienă  bucală  sau corporală  sau cu funcție  antimicrobiană.”,  fie  „Produse  utilizate
pentru  dezinfectarea  materialelor  și  a  suprafețelor  asociate  cu  găzduirea  sau  cu
transportul animalelor.”

● Astfel,  potrivit  indicațiilor  de  utilizare  (punctul  X.  din  aviz),  această  substanță  se
utilizează  pentru  dezinfectarea  adăposturilor  de  animale  și  a  altor  spații  destinate
uzului veterinar. Este o substanță ce se aplică pe suprafețe și procedura trebuie să
urmeze o curățire anterioară precum și o clătire ulterioară aplicării. 

● În situațiile pe care vi le aduc la cunoștință, maniera de aplicare a biocidului s-a realizat
de  pe un autocamion aflat  în  mișcare  ce transporta  un tun  de  producere  artificială  a

1 https://timponline.ro/tunul-pandemiei-cum-se-face-dezinfectia-cu-bani-publici-fara-avizul-dsp-si-cu-substante-
potential-nocive/
https://www.facebook.com/dani.suciu.503/videos/10157828142576117

2 Anexa V a Regulamentului UE nr. 528/2002 
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zăpezii. Așa cum rezultă și din imagini, acesta pulveriza de la o înălțime de câțiva metri,
în timpul zilei, pe străzile din locatități. 

● Potrivit  etichetărilor  aplicate  în  conformitate  cu Regulamentul  CE nr.  1272/2008,  ale
punctului XI și XII din Aviz, utilizarea acestuia necesită depopularea spațiului în care
este aplicat precum și folosirea unui echipament de protecție la utilizare. Produsul poartă
următoarele etichete:

o R10 – Inflamabil.
o R20/21/22 – Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
o R34 – Provoacă arsuri.
o R42/43 – Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea.
o R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.
o S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
o S13 – A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale.
o S20/21 – Este interzis  consumul de alimente şi băuturi,  precum şi fumatul,  în

timpul utilizării.
o S23 – A nu inspira vaporii/aerosolii.
o S26 – La contactul cu ochii,  se spală imediat cu multă apă şi  se consultă

medicul.
o S28 – La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă.
o S35 – A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au

luat toate măsurile de precauţie.
o S36/37/39  –  A  se  purta  echipament  de  protecţie  şi  mănuşi  de  protecţie

corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/faţa.
o S45 – În caz de accident sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta imediat medicul.

(dacă este posibil, i se arată eticheta).
o S60 – A se elimina produsul şi ambalajul (recipientul) ca deşeu periculos.
o S61 – A se evita dispersarea în mediu.

● Acest tip de pulverizare s-a realizat în mai multe localități de pe raza județului Bistrița-
Năsăud, în spații publice, utilizând același tip de biocid. Maniera de dispersare în mediu
este  de  natură  să  afecteze  resursele  de  apă,  calitatea  aerului,  hrana  animalelor  și  a
oamenilor, precum și cel mai important, sănătatea persoanelor care au intrat în raza de
contact a pulverizatorului. 

În concluzie, maniera de utilizare a substanței încalcă grav normele de sănătate publică
din România.  Fiind pulverizată în mediul ambiant,  în timpul zilei,  fără o pregătire anterioară
corespunzătoare și fără echipament de protecție, este de natură să creeze probleme de sănătate pe
termen scurt, mediu și lung. 

Vă solicit  să aplicați  prevederile  Hotării  de Guvern nr.  857/2011 privind stabilirea și
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sancționarea  contravențiilor  la  normele  din domeniul  sănătății  publice,  precum și prevederile
Ordinului nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru  proiectele  de  amplasare,  amenajare,  construire  şi  pentru  funcţionarea  obiectivelor  ce
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei. În acest sens, ar trebui să se
dispună sancțiuni atât în sarcina firmei operatoare cât și a persoanelor fizice implicate în aceste
acțiuni. 

Mulțumesc pentru solicitudine!

Cu stimă, 

Cristina Iurișniți 

Deputat USR de Bistrița-Năsăud
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