
ORDIN nr.287 
Privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman 

 
Văzând referatul de aprobare al direcţiei de sănătate publică nr. MC/4.151/2005 , 
având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, 
în temeiul Hotărârii Guvernnului nr.168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
 
ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 
 

Art.  1. - Se aprobă   Procedura   de   notificare   a produselor cosmetice de uz uman care sunt 
puse pe piaţă pe teritoriul României. 

Art. 2. - (1) Producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului 
cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţă a produsului cosmetic importat transmite 
Direcţiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, în formă scrisă şi/sau electronică, 
formularul de notificare prevăzut în anexa care face parte integrală din prezentul ordin. 

(2) Ministerul Sănătăţii va asigura accesibilitatea la formularul electronic de notificare 
prin afişarea acestuia pe site-ul oficial al instituţiei. 

Art. 3. - (1) Personalul   responsabil   din   cadrul Ministerului Sănătăţii  evaluează 
conformitatea documentaţiei transmise electronic. 

(2)  În  urma  evaluării  prevăzute  la alin.(1), lista produselor cosmetice notificate este 
adusă la cunoştinţă solicitantului prin notificare pe site-ul oficial al instituţiei. 

Art.  4. - Produsele cosmetice aflate pe piaţă, notificate anterior, îşi păstrează valabilitatea atât 
timp cât acestea nu-şi modifică compoziţia sau denumirea comercială şi respectă prevederile legale în 
baza cărora au fost notificate, până la data întrării în vigoare a prezentului ordin. 

Art. 5. - Direcţia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi producătorii, 
importatorii şi distribuitorii de produse cosmeticce vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 6.  – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

Ministrul sănătăţii, 
Mircea Cinteză 

 
Bucureşti, 4 aprilie 2005 
Nr. 287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXĂ 
 

 
F O R M U L A R    DE   NOT IFICARE 

 
1.  Date despre notificator (nume, adresă, telefon, fax, nr. de înregistrare la registrul 
comerţului).................................................................................................................................................................. 
• Producător........................................................................................................................................................ 
• Importator........................................................................................................................................................ 
• Reprezentantul autorizat al producătorului extern .......................................................................................... 
 

2. Denumirea comercială a produsului................................................................................................... 
3. Funcţia de produs cosmetic 
 

— Creme, emulsii, loţiuni, geluri şi uleiuri pentru piele (mâini, faţă, picioare etc.)     □  
— Măşti pentru faţă (cu excepţia produselor care acţionează ca abrazive 
     superficiale ale pielii, pe cale chimică) □  
— Baze nuanţatoare (lichide, paste, pudre etc.) □ 
— Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc. □ 
— Săpunuri de toaletă, săpunuri deodorante etc. □ 
— Parfumuri, ape de. toaletă, ape de colonie etc. □ 
— Preparate pentru baie şi duş (săruri, spume, uleiuri, geluri, etc.) □ 
— Depilatoare  □ 
— Deodorante şi antiperspirante □ 
— Produse pentru îngrijirea părului:                       

— nuanţatoare şi decolorante; □  
— produse pentru ondulare, îndreptare şi fixare; □ 
— produse pentru aranjare (decorare); □ 
— produse pentru curăţare (loţiuni, pudre, şampoane etc.); □ 
— produse de condiţionare (loţiuni, creme, uleiuri etc); □ 
— produse de coafare ( loţiuni, lacuri, briantine etc); □ 

  

— Produse pentru ras (creme, spume, loţiuni etc.) □ 
— Produse pentru machiaj şi îndepărtarea acestuia de pe faţă şi ochi □ 
— Produse destinate  aplicării pe buze □ 
— Produse pentru îngrijirea dinţilor şi a gurii □ 
— Produse pentru îngrijirea unghiilor şi decorarea lor □  
— Produse pentru igiena intimă externă □ 
— Produse pentru băi de soare (plajă) □ 
— Produse pentru bronzare fără soare □ 
— Produse de albire a pielii □ 
— Produse antirid □ 

4. Ţara de origine pentru produsul cosmetic fabricat în afara teritoriului României. 
5. Declar pe propria răspunoere că datele şi informaţiile de mai sus sunt corecte; îmi asum 
responsabilitatea conformării produselor cosmetice fabricate/importata cu prevederile legale în 
vigoare* 

 

Numele:                            Semnătura 

 

         Data: 
 



 
 
 
 
*) Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, Ordinul ministrului de stat, ministrul sănătăţii, 
nr. 1.004/2000 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele prevăzute la art. 6 din Legea nr.178/2000 privind 
produsele cosmetice, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor 
cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, cu modiificările şi completările ulterioare, Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1.198/2003 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi 
familiei nr. 103./2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor 
cosmetice, Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 309/729/2001 privind inventarul 
pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice.  

 


