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Ministerul Sănătăţii şi Prevenţiei  
Data: 30 iunie 2009 
Cazul nr.:  0900446. 
Manager de caz: SUMTK/Health Policy kt. 
Documentul nr.:  69710 

Ordinul executiv privind asigurarea unor substanţe biologice specifice, a 
sistemelor de livrare şi a materialelor asociate1 

În conformitate cu articolul 1, articolul 2 alineatul (2), articolul 4 alineatul (1) şi articolul 6 
alineatele (2) şi (3) din Legea nr. 474 din 17 iunie 2008 privind asigurarea unor substanţe 
biologice specifice, a sistemelor de livrare şi a materialelor asociate, au fost stabilite 
următoarele.  

Aplicarea 

Articolul 1. Dispoziţiile ordinului executiv se aplică substanţelor biologice, sistemelor de 
livrare şi materialelor asociate specificate în anexa 1, care sunt incluse în sistemul de control al 
exporturilor specificate în regulamentul sistemului de control al Comunităţii Europene privind 
articolele cu dublă utilizare (produse şi tehnologie) care pot fi utilizate în asociere cu atacurile 
împotriva persoanelor şi, prin urmare, reprezintă un pericol pentru siguranţa publică. 
Alineatul (2) Agenţia daneză pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă biologică poate excepta 
total sau parţial substanţele biologice specifice, sistemele de livrare şi materialele asociate de la 
a fi incluse prin dispoziţii, în prezentul ordinul executiv. 

Articolul 2. Ministerul Sănătăţii şi Prevenţiei poate introduce dispoziţii care să prevadă faptul 
că dispoziţiile stabilite în prezentul Ordin executiv trebuie să includă, de asemenea, substanţele 
biologice, sistemele de livrare şi materiile asociate care nu sunt incluse la articolul 1, dacă 
substanţa biologică, sistemul de livrare şi materiile asociate sunt considerate a fi apte de 
utilizare în legătură cu atacurile biologice asupra oamenilor şi, prin urmare, reprezintă un 
pericol pentru siguranţăa publică.  
Alineatul (2) Rezoluţiile de includere a altor substanţe biologice, sisteme de livrare şi materii 
asociate, conform alineatului (1), sunt introduse în baza liniilor directoare profesionale ale 
Agenţiei daneze pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă biologică. 

Definiţii 

Articolul 3. Următoarele definiţii se aplică în prezentul Ordin executiv: 

1) Substanţe biologice: Substanţele biologice includ patogeni umani, zoonoze şi toxine 
sub formă de viruşi,  rickettsii, bacterii şi toxine sau subunităţi de toxine, fungi şi 
elemente genetice specifice şi organisme modificate genetic care pot fi utilizate în 
asociere cu atacurile biologice asupra oamenilor şi să reprezinte, prin urmare, un 
pericol asupra securităţii publice. 

2) Deţinere: Deţinea sau posesia custodiei asupra substanţelor biologice, a sistemelor de 
livrare sau a materialelor asociate incluse prin ordinul executiv. 

3) Utilizare dublă: Substanţe biologice, sisteme de livrare sau materii asociate care pot fi 
utilizate atât în scopuri legale, cât şi pentru atacuri. 

                                                 
1 Proiectul de Ordin executiv a fost notificat în conformitate cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
98/34/CE (procedura de informare) astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE. 
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4) Sisteme de livrare: Echipament de pulverizare sau sisteme fără pilot care pot împrăştia 
substanţe biologice specifice. 

5) Unitate de stocare: Unitate singulară pentru stocarea substanţelor biologice specifice, 
de exemplu, o eprubetă închisă conţinând o cultură de bacterii. 

6) Scop profesional: Cercetare, diagnoză sau scopuri comerciale care pot implica atât 
entităţi publice, cât şi private, de exemplu, departamente universitare, laboratoare de 
spital, companii de biotehnologie, entităţi farmaceutice etc. 

7) Materii asociate: Materii, echipament şi tehnologie acoperite de tratatele şi acordurile 
internaţionale relevante sau sunt incluse în listele naţionale de control şi care pot fi 
utilizate în proiectarea, dezvoltarea, producţia sau utilizarea armelor biologice şi a 
sistemelor de livrare ale acestora. 

8) Plan de siguranţă: Planul de măsuri sau precauţii care trebuie implementate pentru a 
preveni, detecta şi răspunde furturilor sau delapidării de fonduri a substanţelor 
biologice specifice, a sistemelor de livrare şi a materialelor asociate. 

9) Evaluarea vulnerabilităţii: Identificarea ameninţărilor şi a punctelor slabe de siguranţă 
asociate şi deţinerea, producţia, utilizarea, stocarea, cumpărarea, vânzarea, transportul, 
transferul şi evacuarea substanţelor biologice specifice şi a materialelor asociate. 

10) Entitate: Persoană fizică sau juridică, care, în calitate de proprietar şi/sau persoană 
independentă, responsabilă pentru substanţele biologice specifice, sistemele de livrare 
şi materiile asociate, inclusiv spitale, instituţii, entităţi de producţie etc. sau 
departamente ale acestora. 

Regulamente generale  

Articolul 4. Substanţele biologice, sistemele de livrare şi materiile asociate incluse în ordinul 
executiv trebuie doar deţinute, produse, utilizate şi stocate atunci când este obţinută o 
autorizaţie care să permită acest lucru.  

 Autorizaţie de deţinere, producere, utilizare şi stocare etc. a substanţelor biologice specifice, a 
sistemelor de livrare şi a materialelor asociate  

Articolul 5. Autorizaţiile în conformitate cu articolul 4 sunt obţinute de la Agenţia daneză de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică. 
Alineatul (2) Autorizaţiile se aplică pentru utilizarea formularelor pregătite de Agenţia daneză 
de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică. Formularele pot fi obţinute de la Agenţia daneză 
de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică sau de la  www.biosikring.dk. 
Alineatul (3) Cererile pentru autorizaţii trebuie semnate de managerul responsabil conform 
articolului 6. Cererea trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

1) Numele şi adresa persoanei, a entităţii, instituţiei sau alteia asemenea. 
2) Departamentul în care sunt incluse substanţa biologică, sistemul de livrare sau 

materialele asociate. 
3) Numele şi calificarea persoanei responsabile pentru siguranţă, conform articolelor 11 şi 

12 
4) Scopul şi spera de aplicare solicitată a autorizaţiei, conform articolelor 6 şi 7. 
5) Informaţii privind situaţiile de siguranţă, conform articolului 17. 
6) Informaţii privind situaţiile de stocare, conform articolului 15. 

Articolul 6. Autorizaţiile pot fi eliberate doar persoanelor, inclusiv persoanelor juridice care au 
argumente profesionale şi juridice pentru obţinerea unei autorizaţii pentru substanţele etc. 
incluse la articolele 1 şi 2.  
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Alineatul (2) Entităţile juridice trebuie să numească o persoană fizică, care împreună cu 
persoana juridică, este responsabilă de asigurarea faptului că dispoziţiile pentru substanţele 
biologice, sistemele de livrare şi materiile asociate incluse la articolele 1 şi 2 sunt îndeplinite 
conform articolului 11. 

Articolul 7. Autorizaţiile pot fi eliberate pentru o singură substanţă biologică, sistem de livrare 
sau materie asociată sau pentru grupuri de substanţe biologice, sisteme de livrare sau materii 
asociate. 
Alineatul (2) Autorizaţiile pot fi eliberate pentru o perioadă limită de timp sau pentru perioada 
cât activitatea pentru care este eliberată autorizaţia continuă, conform articolului 9. 
Alineatul (3)Autorizaţiile pot, de asemenea, să fie eliberate pentru investigaţii de diagnosticare 
care implică substanţele biologice incluse în ordinul executiv conform anexei 1. Aceste 
substanţe biologice trebuie eliminate în termen de cel puţin 14 zile de la încheierea investigării, 
cu excepţia cazului în care sunt obţinute autorizaţii pentru substanţele biologice specifice. 

Articolul 8. Agenţia daneză pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă biologică poate, în 
legătură cu eliberarea autorizaţiilor, să stabilească cerinţele privind stocarea, eliminarea, 
depozitarea, situaţiile de siguranţă şi instruirea personalului, inclusiv persoanele responsabile 
pentru siguranţă, care sunt suplimentare cerinţelor specificate în ordinul executiv. 

Articolul 9. Modificările la o activitate a entităţii, care afectează în mod semnificativ eliberarea 
autorizaţiei, trebuie raportate Agenţiei daneze de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică.  
Alineatul (2) Agenţia daneză pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă biologică poate suspenda 
total sau parţial autorizaţiile eliberate în conformitate cu articolul 4, dacă cerinţele stabilite în 
conformitate cu articolul 8 nu sunt îndeplinite sau dacă s-a stabilit că entitatea nu mai 
îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru deţinerea autorizaţiei. 
Alineatul (3) Autoritatea daneză pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă biologică poate 
suspenda sau modifica autorizaţiile emise anterior, în cazul în care consideraţiile semnificative 
privind siguranţăa publică necesită suspendarea autorizaţiei. 
Alineatul (4) Termenele limită pentru eliminarea substanţelor etc. după expirarea autorizaţiilor, 
sunt stabilite de Agenţia daneză de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică, conform 
articolului 8. 

Responsabilitate şi instruire  

Articolul 10. Entităţile sunt responsabile pentru conformitatea cu regulamentele specificate în 
ordinul executiv şi pentru conformitatea cu orice condiţii sau cerinţe stabilite în autorizaţiile 
eliberate. 

Articolul 11. Entităţile sunt responsabile de asigurarea că unul sau mai mulţi angajaţi ai 
entităţii sunt desemnaţi ca fiind responsabili pentru siguranţă. Aceşti angajaţi trebuie aprobaţi şi 
de Agenţia daneză pentru situaţii de urgenţă biologică. Trebuie depusă documentaţia care 
confirmă faptul că angajaţii numiţi ca fiind responsabili pentru siguranţă îşi acordă 
consimţământul că pot fi obţinute orice informaţii privind cazierul judiciar. 
Alineatul (2) Entitatea este responsabilă de asigurarea că o nouă persoană este numită ca fiind 
responsabilă pentru siguranţă înainte ca o persoană care este responsabilă de siguranţă să 
demisioneze şi că persoana respectivă este aprobată de Agenţia daneză pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă biologică. 

Articolul 12. Persoana numită de entitate ca fiind responsabilă pentru siguranţă, trebuie să 
participe la unul din cursurile de instruire ale Agenţiei daneze de gestionare a situaţiilor de 
urgenţă biologică. Cursurile sunt asigurate gratuit. 
Alineatul (2) Persoana numită de entitate ca fiind răspunzătoare de siguranţă trebuie să 
asigure că toate persoanele care au acces la substanţele biologice, sistemele de livrare şi 
materiile asociate incluse în ordinul executiv, sunt familiare cu regulamentele din 
domeniu şi cu orientările emise de Autoritatea daneză de gestionare a situaţiilor de 
urgenţă biologică. Orientările pot fi obţinute de la Agenţia daneză de gestionare a situaţiilor de 
urgenţă biologică sau de la www.biosikring.dk. 
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Alineatul (3) Persoana numită de entitate ca fiind responsabilă pentru siguranţă trebuie să 
înregistreze persoanele care au acces la substanţele biologice incluse în ordinul executiv. Lista 
trebuie să poată fi prezentată în orice moment Agenţiei daneze de gestionare a situaţiilor de 
urgenţă biologică, la cerere. 

Articolul 13. Persoanelor care nu sunt înregistrate le este permis accesul la substanţele 
biologice incluse în ordinul executiv doar dacă sunt însoţite de o persoană înregistrată conform 
articolului 12 alineatul (3), răspunderea fiind asumată de persoana înregistrată. 

Articolul 14. Agenţia daneză de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică poate solicita o 
evaluare de siguranţă a persoanelor implicate în activităţi cu substanţe biologice specifice, 
sisteme de livrare sau materii asociate pentru care a fost eliberată o autorizaţie în conformitate 
cu articolul 4, atunci când activitatea este în legătură directă cu producţia sau testarea armelor. 

Stocare şi transport  

Articolul 15. Substanţele biologice, sistemele de livrare şi materiile asociate incluse în ordinul 
executiv trebuie stocate astfel încât să fie prevenite furtul şi delapidarea. 

Articolul 16. Transportarea substanţelor biologice incluse în ordinul executiv, conform 
articolului 1 este realizată în conformitate cu regulamentele actuale pentru transportarea 
mărfurilor periculoase. Pentru transportul rutier, se aplică ADR (Acordul european privind 
transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase) regulamentele pentru clasele 6.1 şi 6.2 
(număr NU 2814, 3373, 3172 şi 3462), pentru transportul rutier, se aplică RID (Regulamentele 
privind transportul feroviar internaţional al mărfurilor periculoase) regulamentele pentru 
clasele 6.1 şi 6.2 (număr NU 2814, 3373, 3172 şi 3462), pentru transportul maritim, se aplică 
IMDG (Codul Maritim Internaţional al Mărfurilor Periculoase), regulamentele pentru clasele 
6.1 şi 6.2 (num NU 2814, 3373, 3172 şi 3462) şi pentru transportul aerian, se aplică ICAO-TI 
(Instrucţiunile tehnice pentru siguranţă). Transportul Aerian al Mărfurilor Periculoase) se 
aplică regulamentele pentru clasele 6.1 şi 6.2 (număr NU 2814, 3373, 3172 şi 3462). 
Alineatul (2) Entitatea trebuie să asigure faptul că transportatorii, agenţii de expediere etc. 
utilizaţi de entitate sunt informaţi cu privire la răspunderea lor de a asigura mărfurile aflate în 
custodia acestora. 
Alineatul (3) Transportatorii, agenţii de expediere etc. trebuie să asigure faptul că transporturile 
de substanţe biologice, sistemele de livrare şi materiile asociate care sunt incluse în prezentul 
ordin executiv sunt transportate, stocate pe durata transportului şi sunt transferate destinatarului 
astfel încât furtul, delapidarea şi pierderea să fie prevenite şi să asigure că persoanele 
neautorizate nu pot intra în contact cu aceste substanţe biologice, sisteme de livrare şi materii 
asociate. 

Siguranţa 

Articolul 17. Entităţile care aplică pentru autorizaţii trebuie să pregătească o evaluare a 
vulnerabilităţii şi un plan de siguranţă care trebuie incluse în evaluarea cererii pentru autorizaţie. 
Evaluarea vulnerabilităţii şi a planului de siguranţă este pregătită după un formular special care 
poate fi obţinut de şa Agenţia daneză pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă biologică sau de 
la www.biosikring.dk. 
Alineatul (2) Planul de siguranţă trebuie să includă: 

1) Procedurile de înregistrare în legătură cu depozitele. 
2) Procedurile în legătură cu eliminarea. 
3) Procedurile în legătură cu accidentele. 
4) Sistemele de control al accesului. 
5) Barierele tehnice de siguranţă, inclusiv alarmele, inspecţiile tehnice ale 

alarmelor etc. 
6) Evaluarea de siguranţă a persoanelor selectate, atunci când este necesar 

conform articolului 14. 
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7) Securizarea informaţiilor de precizie, inclusiv stocarea informaţiilor legate de 
tehnologia, stocarea substanţelor etc. şi a informaţiilor privind personalul şi 
vizitele (IT/document de siguranţă). 

8) Antrenament/instruire. 
Alineatul (3) Planul de siguranţă trebuie să fie menţinut continuu şi să poată fi prezentat 
Agenţiei daneze de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică. 

Înregistrarea şi dispunerea de substanţele biologice, sistemele de livrare şi materialele 
asociate.  

Articolul 18. Entitatea trebuie să menţină registrele/inventarele substanţelor biologice, a 
sistemelor de livrare şi a materialelor asociate incluse în prezentul ordin executiv, pentru care 
entitatea este responsabilă. Registrul/inventarul trebuie să fie actualizat în permanenţă, cel puţin 
o dată pe trimestru. Registrele şi alte documente în legătură cu autorizaţiile trebuie stocate 
pentru minimum cinci ani. 
Alineatul (2) Societatea trebuie să raporteze nivelele rezervelor Agenţiei daneze de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă biologică cel puţin o dată pe an. Mutările rezervelor trebuie înregistrate în 
conformitate cu procedura stabilită de Agenţia daneză pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
biologică. 
Alineatul (3) Entitatea trebuie să poată prezenta, la cerere, registrele/inventarele, Agenţiei 
daneze de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică. 

Articolul 19. Cumpărarea, vânzarea, transferarea sau eliminarea substanţelor biologice, a 
sistemelor de livrare şi a materialelor asociate incluse în prezentul ordin executiv trebuie 
raportate Agenţiei daneze de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică în termen de 14 zile de 
la data cumpărării, vânzării, transferării sau eliminării, specificând tipul, volumul şi 
expeditorul/destinatarul. Alineatul (2) Entitatea responsabilă pentru asigurarea că eliminarea se 
realizează astfel încât substanţele biologice, sistemele de livrare şi materiile asociate să nu 
reprezinte un pericol pentru sănătatea oamenilor. 
Alineatul (3) Entitatea stabileşte procedurile pentru eliminarea substanţelor biologice, a 
sistemelor de livrare şi a materialelor asociate incluse în ordinul executiv, conform articolului 
17 alineatul (2). 

Accidente şi pierderi  

Articolul 20. Agenţia daneză de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică trebuie informată 
imediat atunci când au loc următoarele: 

1) Furt, delapidare sau alte pierderi ale substanţelor biologice, sistemelor de livrare şi 
a materialelor asociate incluse în ordinul executiv. 

2) Suspiciune de eliberare de substanţe biologice incluse în ordinul executiv. 
3) Detectarea sau suspiciunea prezenţei substanţelor biologice, a sistemelor de livrare 

şi a materialelor asociate incluse în ordinul executiv. 



6 

Alineatul (2) Persoanele neautorizate trebuie ţinute departe de toate zonele necontrolate unde 
există substanţe biologice incluse în prezentul ordin, până când Agenţia daneză de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă biologică asigură faptul că măsurile au fost implementate pentru a se 
opune unui posibil pericol. 

Controlul 

Articolul 21. Agenţia daneză de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică monitorizează şi 
realizează inspecţiile pentru asigurarea că dispoziţiilor prezentului ordin executiv sunt 
îndeplinite. 

Articolul 22. Agenţia daneză de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică poate interzice 
deţinerea, producerea, utilizarea şi stocarea substanţelor biologice, a sistemelor de livrare şi a 
materialelor asociate incluse în ordinul executiv, până când cerinţele stabilite de Agenţia 
daneză de gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică sunt îndeplinite. 

Apelurii, penalităţi, intrare în vigoare şi dispoziţii tranzitorii  

Articolul 23 Pentru deciziile luate de Agenţia daneză de gestionare a situaţiilor de urgenţă 
biologică în conformitate cu prezentul ordin executiv se poate face apel în termen de patru 
săptămâni, către Ministerul Sănătăţii şi Prevenţiei. 

Articolul 24. Persoanele care încalcă dispoziţiile articolului 4, articolului 8, articolului 9, 
alineatele (1) şi (4), ale articolelor 10 - 16, ale articolului 17 alineatul (3), ale articolelor 18-20 
ale articolului 22 sunt penalizate cu amendă, cu excepţia cazului în care o altă legislaţie 
consideră că sunt aplicabile alte penalităţi încălcării respective. 
Alineatul (2) Penalitatea pentru încălcarea dispoziţiilor articolului 4, ale articolului 8, ale 
articolului 9 alineatele (1) şi (4), ale articolelor 15 - 16 şi ale articolului 19 alineatele (1) şi (2), 
atunci când există circumstanţe agravante , se măreşte cu închisoare de până la 2 ani, dacă 
încălcarea a fost comisă în mod intenţionat sau prin exercitarea unei neglijenţe globale, atunci 
când încălcarea are ca rezultat rănirea gravă a persoanelor, proprietatea fiind în mod 
semnificativ avariată sau mediul înconjurător fiind grav afectat sau are ca urmare riscul ca 
acestea să se producă sau sunt obţinute sau se intenţionează să se obţină beneficii financiare ale 
persoanelor implicate sau ale altora, inclusiv economii. 
Alineatul (3) Entităţile etc. (entităţi juridice) pot fi pasibile de răspundere penală în 
conformitate cu regulamentele din capitolul 5 al Codului penal. 

Articolul 25. Ordinul executiv intră în vigoare la 1 octombrie 2009. 
Alineatul  (2) Entităţile care deţin substanţele biologice, sistemele de livrare şi materiile 
asociate incluse în ordinul executiv, la momentul când prezentul ordin executiv intră în vigoare, 
trebuie să depună o cerere în termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a ordinului 
executiv, dacă entitatea intenţionează să continue deţinerea acestora. Substanţele biologice, 
sistemele de livrare sau materiile asociate sunt în alt fel distruse în siguranţă, conform 
articolului 19. 
Alineatul (3) Entităţilor care au depus o cerere în intervalul perioadei specificate în alineatul (2), 
li se eliberează o autorizaţie temporară care este aplicabilă până când Agenţia daneză de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă biologică a luat o decizie privind cererea.  

Ministerul Sănătăţii şi Prevenţiei,  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


