
 

Propunere modificare legislatie  
privind igiena in saloane 

Preambul privind necesitatea schimbarii 
Modificarea ordinului ORDIN 1136 27/06/2007 privind normele de igiena in saloane de 

infrumusetare corporala este imperios necesara deoarece: 
- Nu reflecta realitatea desfasurarii si prestarii serviciilor de infrumusetare 
- Contine prevederi ambiguue si interpretabile ce pot conduce la abuzuri 
- Nu ia in calcul dinamica dezvoltarii domeniului si a inovarii continue 
- A fost creat de catre persoane care nu au activat in domeniu si care nu inteleg rigorile si 

realitatea desfasurarii procedurilor de infrumusetare 
- Nu ia in calcul dorinta de conformare benevola a antreprenorilor din domeniu in scopul 

reducerii si eliminarii riscurilor epidemiologice si presupune reaua voainta a acestora. 
 

Trebuie subliniat inca de la inceput ca antreprenorii si lucratorii din domeniul infrumusetarii se 
conformeaza benevol aplicarii procedurilor si proceselor care au ca scop mentinerea igienei si limitarea 
riscurilor epidemiologice, deoarece igiena si curatenia reprezinta cartea de vizita a oricarui salon de 
infrumusetare. 
 

In mod practic legislatia trebuie sa prevada separat norme privind desfasurarea activitatii de catre 
operatorii estetici si norme privind organizarea si dotarea spatiilor de lucru in vederea obtinerii 
autorizatiilor de functionare. 
 

De asemenea trebuie facuta distinctie clara intre modul de desfasurare al procedurilor cu 
riscurile asociate acestora in primul rand datorita factorului uman si locul in care se desfasoara 
procedurile care odata autorizat se presupune ca respecta normele in vigoare, fapt ce determina 
irelevanta verificarii ulterioare a conformitatii, exceptand cazurile in care din momentul emiterii autorizatiei 
si momentul verificari nu au existat modificari legislative. 
 

Un alt aspect important il reprezinta eliminarea termenului “cabinet” ce defineste in fapt “spatiul 
de lucru” datorita faptului ca in practica acesta se confunda cu “salon de infrumusetare” ceea ce 
inseamna in fapt “firma sau SC care desfasoara activitatea”. 

 
In concret propunem fie amendarea ordinului 1136/2007 consolidat cu actualizarile ulterioare sau 

emiterea unui ordin nou si implicit abrogarea acestuia. 
 
Am folosit urmatoarele marcaje: 

- Text taiat - reprezinta text de lege existent pe care l-am eliminat. 
- Text cu scris rosu - reprezinta text de lege pe care l-am adaugat 
- Text cu verde si bold - reprezinta precizari ale legii care in practica nu sint aplicate 
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Propunere amendamente ordin 1136/2007 consolidat. 

Anexa 1 
 Art. 1 Lit. a. procedură estetica - activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, 
implantare dermală, tratament cosmetic, și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, 
frizerie, coafură, și bărbierit, colorarea parului, aplicarea unghiilor artificiale, masaj, terapie 
corporala, terapie cu aparatura estetica si orice alta activitate cu scop de ingrijire sau 
infrumusetare. 
 Lit. b. Operator estetic - persoana calificata sa execute o procedura estetica in conditiile legii. 
Lit c. Se elimina. 
Lit. d. Client - persoana care solicita o procedura estetica. 
Lit e. Spatiul de lucru - spatiul in care se desfasoara proceduri estetice.  
!!Eliminarea termenului “Cabinet” si inlocuirea acestuia cu “spatiu de lucru”.  
Lit tz. Colorarea parului - procedura estetica ce presupune folosirea unor produse cosmetice 
care pigmenteaza firele de par. 
Lit. u. Masaj - procedura estetica prin care operatorul estetic aplica proceduri manuale asupra 
corpului clientului cu scop terapeutic sau de relaxare. 
Lit. v. Terapie corporala - procedura estetica ce presupune aplicarea unor produse cosmetice 
clientului cu scop terapeutic sau de relaxare. 
Lit. x. Terapie cu aparatura estetica - procedura estetica ce presupune utilizarea aparaturii 
estetice. 
Articolul 2. 
al. (1). Urmatoarele activitati necesita zone separate si marcate corespunzator. 

a. accesul, înregistrarea și așteptarea clienților; 
b. Spatiile de lucru 
c. păstrarea echipamentului, instrumentarului și a articolelor curate, dezinfectate și sterile, 

în dulapuri curate, uscate, separate și închise, la care au acces numai persoanele 
autorizate,  

d. depozitarea echipamentelor și materialelor utilizate pentru curățenie 
Al. (2). Curățarea, dezinfecția, sterilizarea instrumentarului și a materialelor refolosibile realizata 
de catre operatorii estetici trebuie efectuata intr-o zona separata, delimitata si marcata 
corespunzator ce poate fi amenajata in cardul spatiului de lucru. 
Al. (3) Pereții si podelele și tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreținute, netede, 
lavabile si sa poata fi spalate, curatate sau dezinfectate., confecționate din materiale 
neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, iar culorile acestor suprafețe trebuie să 
fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face prin aspirare. 
Al. (4) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială și naturală. 
(5) Incintele trebuie să fie bine ventilate sau climatizate, pentru a se elimina fumul, praful sau 
vaporii. 
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(6) Unitatea trebuie să fie dotata cu grup sanitar, întreținut corespunzător din punct de vedere 
igienico-sanitar și bine ventilat sau climatizat. 
(7) Este obligatoriu să existe cel putin o chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca 
urmare a efectuării procedurilor. De asemenea este necesara și o chiuvetă separată pentru 
spălarea și dezinfecția mâinilor, situată în camera de desfășurare a procedurii.dar in situatia in 
care aceasta nu se poate amenaja, se poate folosi o singura chiuveta pentru ambele activitati 
insa operatorii estetici trebuie sa aplice procedurile separat si dupa realizarea fiecarei proceduri 
in parte sa igienizeze si dezinfecteze chiuveta folosind substante biocide. Se asigură obligatoriu 
apă potabilă curentă rece și caldă, în cantități suficiente, săpun antibacterian, solutii pentru 
dezinfectare biocide, periuță de unghii și prosop de hârtie de unică folosință sau dispozitive 
pentru uscarea mâinilor. In situatia in care chiuveta pentru spalarea si dezinfectia mainilor nu se 
afla in spatiul de lucru, acesta trebuie sa fie prevazut cu dispensere cu solutii de dezinfectare 
biocide pentru maini pe care operatorul le va folosi inaintea fiecarei proceduri estetice 
exceptand cazul in care foloseste manusi de unica folosinta. 
(8) Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcție de 
numărul de operatori și clienți ai unității. 
(9) Toate suprafețele trebuie menținute în perfectă stare de curățenie și întreținere. Suprafețele 
pe care se desfășoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie 
confecționate din materiale neporoase, neabsorbante. 
(10) Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectarea și colectarea deșeurilor 
periculoase, precum și a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere și saci colectori 
de unică folosință; colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor se fac conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(11) Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de 
colectare a reziduurilor solide trebuie sa poata fi curatate, igienizate si dezinfectate. sunt 
racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a fi curățate când este necesar, cât și 
pentru spălarea și dezinfecția recipientelor. 
(12) Dezinsecția periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale 
de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operațiunile periodice se vor aplica 
proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor. 
(13) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanțe stupefiante, precum și 
accesul animalelor fara carnet de sanatate în cabinet; este obligatorie afișarea acestor interdicții 
la loc vizibil. 
(14) La amenajarea cabinetului este obligatoriu să se ia măsuri de protecție a locației împotriva 
insectelor și rozătoarelor. 
(15) Cabinetul trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, ușor accesibilă, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
Articolul 3 

Asigurarea igienei mâinilor operatorului estetic se face respectându-se următoarele reguli: 
a) spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian și apă curentă potabilă; 
b) uscarea se face cu prosoape sau șervete de unică folosință sau prin folosirea unui aparat de 
uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosință; 
c) dezinfecția mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecției mâinilor. 
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Articolul 4 

(1) Igiena mâinilor este obligatorie în următoarele situații, respectându-se condițiile prevăzute la 
art. 3: 
a) înainte și după efectuarea procedurii; 
b) când se contaminează accidental cu sânge, fluide corporale sau secreții; 
c) după îndepărtarea mănușilor de protecție; 
d) după folosirea toaletei; 
e) înainte și după servirea mesei; 
f) după efectuarea unor operațiuni care duc la contaminarea mâinilor. 
(2) Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt și  curate. 
(3) În situația în care operatorul estetic prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritații sau orice altă 
afecțiune dermatologică, se interzice practicarea procedurii până la vindecarea acestora. 
(4) În timpul desfășurării procedurii de piercing, tatuare și implantare dermală îi este interzisă 
operatorului purtarea de inele, brățări, ceasuri sau alte obiecte decorative pe mâini. 
 
Articolul 5 
(1) Cabinetelor în care se desfășoară activități de înfrumusețare li se aplică dispozițiile Ordinului 
ministrului sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modificările ulterioare. 

Este necesar sa se emita un ordin special pentru saloanele de infrumusetare sau 
in ordinul existent sa se specifice in mod clar normele care se aplica saloanelor. 
 
(2) Suprafețele, instrumentele, echipamentele și accesoriile utilizate trebuie curățate, 
dezinfectate și/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se 
recomandările producătorului. 
(3) Materialele, instrumentele, accesoriile și echipamentele de unică folosință se folosesc pentru 
un singur client. 
(4) Toate echipamentele, instrumentele și materialele de unică folosință trebuie îndepărtate 
imediat după ce au fost folosite la un client. 
(5) Procedurile pentru operațiile de sterilizare, recomandate de către producătorul aparatului 
utilizat în acest scop, trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție. 
(6) Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă 
sterilizarea se efectuează în altă parte decât locația cabinetului, trebuie să se facă dovada 
sterilizării prin următoarele documente: 
a) contractul încheiat între cele două părți; 
b) data sterilizării și numele persoanei care a executat sterilizarea; 
c) cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat; 
d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit; 
e) condițiile de transport al instrumentarului sterilizat. 
(7) Se utilizează doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările ulterioare. 
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(8) Soluțiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecție, se prepară, se păstrează și 
se utilizează conform instrucțiunilor producătorului. 
(9) Toate recipientele și containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite 
pentru dezinfecție, trebuie etichetate adecvat în privința conținutului, concentrației și datei la 
care soluțiile de lucru au fost preparate. 
(10) Echipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curățat prin ștergere și 
pulverizat cu un produs biocid. 
(11) Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în ambalaje 
aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. 
Ambalajele trebuie inscripționate cu data sterilizării și numele persoanei care a efectuat 
sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie menținute în condiții 
corespunzătoare de asigurare a sterilizării și depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate și 
praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afișarea interdicției de acces al persoanelor 
străine în locul/camera de păstrare a obiectelor și echipamentelor curate, sterile sau 
dezinfectate. 
(12) Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privința sterilizării, 
utilizându-se indicatorii chimici sau biologici. 
(13) Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului se 
înregistrează și trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție. 
(14) Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare și dezinfectare, efectuate 
conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007, cu modificările 
ulterioare, se păstrează de către persoana responsabilă. 
(15) Înregistrările procedurii sterilizării trebuie să cuprindă următoarele: 
a) metoda și parametrii de sterilizare; 
b) data sterilizării; 
c) cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat; 
d) numele sau inițiala persoanei care a sterilizat instrumentarul; 
e) monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici. 
(16) Instrumentarul sterilizat și depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost 
folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, 
excepție făcându-se pentru instrumentarul presterilizat sau daca producatorul ambalajului 
pentru sterilizare garanteaza o alta durata de timp pentru valabilitatea procesului de sterilizare. 
(17) Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în cadrul 
inspecției că procedurile de sterilizare au fost executate corect și optim. 
(18) Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie să existe documentația furnizată de 
producător în care să fie descrisă metoda de sterilizare și precizate recomandările de depozitare 
și menținere a sterilității. Această documentație trebuie furnizată în cursul acțiunilor de inspecție. 
Persoanele responsabile cu depozitarea și manipularea instrumentarului sterilizat trebuie să 
respecte instrucțiunile producătorului de menținere a sterilității. 
(19) Fiecare cabinet sau locație temporară trebuie să mențină înregistrările privind dezinfecția și 
sterilizarea disponibile în timpul acțiunilor de inspecție și acestea trebuie să cuprindă 
următoarele: 
a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fișă de securitate); 
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b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit; 
c) data, frecvența dezinfecției; 
d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecția. 
(20) Curățenia trebuie efectuată la sfârșitul sau la începutul programului de lucru, precum și ori 
de câte ori este necesar, de către personal calificat  desemnat. 
(21) Deșeurile periculoase rezultate în urma activităților se colectează separat, se depozitează, 
se transportă și se neutralizează, în conformitate cu prevederile *Ordinului ministrului sănătății și 
familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate 
din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date 
privind deșeurile rezultate din activitățile medicale, cu modificările ulterioare. 
*Ordinul a fost transformat in lege. 
 
Articolul 6 

Controlul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea 
următoarelor condiții: 
a) anumite substanțe și preparate chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să fie 
însoțite de fișa de siguranță a produsului, eliberată de către producător, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000  privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice 
periculoase, cu modificările ulterioare; ABROGAT  
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor,  
fișa de siguranță trebuie înmânată beneficiarului înainte sau odată cu prima livrare a substanței 
sau preparatului chimic respectiv;  
b) personalul care manipulează astfel de substanțe sau preparate chimice periculoase trebuie 
să fie instruit și să semneze fișa de instruire pentru protecția muncii, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
c) substanțele și preparatele chimice și cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cu 
instrucțiunile producătorului, în condițiile legii 
 
Articolul 7 

Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sângerarea. 
 
Articolul 8 

Înainte de începerea tratamentului se efectuează evaluarea stării pielii, cu respectarea 
următoarelor condiții: 
a) înainte de începerea tratamentului de înfrumusețare, zona respectivă de piele sau unghie 
trebuie evaluată; 
b) dacă clientul prezintă în zona care urmează a fi tratată leziuni deschise, infecții, inflamații sau 
boli dermatologice, tratamentul trebuie amânat. 
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Articolul 9 

(1) Angajatorul  Operatorii estetici trebuie să asigure angajaților săi  sa participe la cursuri 
periodice de instruire, conform reglementărilor Ministerului Sănătății Publice și Ministerului 
Educației, Cercetării și Tineretului, astfel încât prin activitățile desfășurate de aceștia să nu fie 
afectată sănătatea lor și a clienților. 
(2) Personalul angajat are  Operatorii estetici au obligația de a efectua controale medicale la 
angajare și controale periodice, conform prevederilor legislației în vigoare; documentele care 
dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispoziția inspectorilor sanitari, în 
timpul acțiunilor de inspecție. 
(3) Personalul angajat Operatorul estetic trebuie să cunoască toate reglementările domeniului 
său de activitate. 
(4) Personalul angajat Operatorul estetic trebuie să demonstreze competență în folosirea 
materialelor și a procedurilor, în conformitate cu responsabilitățile atribuite, astfel încât să 
prevină orice pericol pentru sănătate. 
(5) Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, angajații operatorii estetici trebuie să 
aibă la dispoziție trusă de prim ajutor, facilități și personal  instruire pentru acordarea primului 
ajutor. 

Anexa 3 
 
Articolul 1 

(1) Spațiile de desfășurare a activității trebuie să respecte prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la 
ordin. 
(2) Pentru următoarele activități trebuie să existe incinte separate prin uși: 
a) epilare, tratament și machiaj cosmetic; 
b) pedichiură, manichiură; 
c) coafură, manichiură; 
d) frizerie, bărbierit, manichiură. 
(3) Dacă în cabinet se desfășoară doar activități de coafură și/sau frizerie, inclusiv bărbierit și 
manichiură, incinta pentru accesul, recepția și așteptarea publicului este opțională. 
(4) Temperatura de lucru trebuie să fie confortabilă și să nu se situeze sub 20°C. 
 
Articolul 2 

(1) Utilizarea metodelor, a tipului de produs biocid pentru curățare, dezinfecție și sterilizare se 
face după cum urmează: 

         Suport  
        de tratat  

        Metoda  
     de aplicare  

  
     Observații  

  Materiale necritice      
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Suprafețe inerte, cum ar  
fi: pavimente, pereți,  
mobilier etc.  
  
  

Curățare  
  
  
  
  

Spălare cu soluție de  
detergent pentru  
îndepărtarea prafului și 
murdăriei, urmată de  
clătire cu apă caldă  

Suprafețe inerte, cum ar  
fi: chiuvetă, W.C.,  
suprafețele de lucru, pat 
de lucru etc.  
  

Dezinfecție de nivel scă- 
zut sau cu un produs  
detergent-dezinfectant  
  
  

Ștergere, respectându-se 
timpul și concentrația  
conform instrucțiunilor 
producătorului, apoi  
clătire  

Material moale, cum ar fi: 
prosoape, cearceafuri etc. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Dezinfecție de nivel  
scăzut  
  
  
  
  
  
  
  
  

Spălare la mașini auto- 
mate cu ciclu termic de 
dezinfecție și fierbere 
sau la o firmă  
specializată, în baza  
unui contract  
Uscarea se face în came- 
re special amenajate  
sau în uscătoarele  
mașinilor de spălat  

Spatule din plastic sau  
metal, tăvițele,  
ustensilele care intră  
în contact cu pielea  
intactă, păr sau unghii  
ori cu substanțe de lucru 

Dezinfecție de nivel scă- 
zut sau cu un produs  
detergent-dezinfectant  
  
  
  

Spălare, urmată de  
imersie completă în  
produsul biocid, apoi  
clătire cu apă  
  
  

Materiale semicritice      

Orice suprafață inertă sau 
material moale care a  
fost stropit cu sânge sau 
alte fluide corporale  

Dezinfecție de nivel  
intermediar  
  
  

Ștergere sau imersie  
completă în produsul  
biocid, urmată de spăla- 
re, apoi clătire cu apă 
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Pilele de unghii refolosi- 
bile, pensetele, vasele  
pentru manichiură,  
cădițele pentru pedichiu- 
ră, perii de unghii,  
lavoare pentru spălat  
părul etc.  

Dezinfecție de nivel  
intermediar  
  
  
  
  
  

Ștergere sau imersie  
completă în produsul  
biocid, apoi clătire  
  
  
  
  

Orice articol care vine în 
contact cu mucoasele  
intacte sau cu pielea  
lezată ori care susține un 
articol steril  

Dezinfecție de nivel  
înalt  
  
  
  

Spălare urmată de  
imersie în produsul  
biocid, apoi clătire  
  
  

Materiale critice      

Articolele tăioase și  
înțepătoare care  
pătrund adânc în piele,  
refolosibile  

Sterilizare prin metode  
fizice  
sau chimice  
  

Conform prevederilor  
legale în vigoare și ale 
art. 5 din anexa nr. 1  
la ordin  

(2) Canapeaua pentru tratamente cosmetice va fi acoperită cu o husă de unică folosință, care 
se va schimba după fiecare client, sau din material impermeabil, care se curăță și se 
dezinfectează după fiecare ședință cu un produs detergent-dezinfectant. 
 
Articolul 3 

(1) Toate produsele cosmetice utilizate trebuie să respecte prevederile Legii nr. 178/2000 
ABROGATA Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 
noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, privind produsele cosmetice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(2) Toate produsele cosmetice trebuie păstrate în containere închise și curate, etichetate 
corespunzător și utilizate conform prevederilor legale în vigoare. 
(3) Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client se face prin extragerea unei porțiuni din 
containerul preparatului respectiv pentru evitarea contaminării produsului, iar repartiția acestuia 
se face folosindu-se una dintre următoarele metode: 
a) folosirea unei spatule curate noua de unica folosinta pentru scoaterea unei porțiuni de 
substanță din container; 
b) folosirea unui dintr-un ambalaj tip tub tub din metal sau plastic care poate fi răsturnat; 
c) folosirea porțiunilor individualizate pentru o singură utilizare pentru a preveni contaminarea 
materialelor în vrac. 
d) dintr-un ambalaj prevazut cu pompa, prin utilizarea acesteia. 
e) in orice alt mod care nu permite contaminarea produsului. 
(4) Produsele cosmetice se utilizează respectând termenul de valabilitate precizat pe ambalaj. 
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Articolul 4 
Personalul trebuie să poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de culoare             
deschisă, confecționate special pentru a fi purtate în timpul executării procedurilor. 
 
Articolul 5 
Epilarea se efectuează respectându-se următoarele condiții: 
1. Materialele folosite pentru epilare sunt următoarele: 
a) ceară solidă, dură, pe care esteticianul o aplică pe piele și apoi o îndepărtează împreună                
cu părul atașat; 
b) ceară moale, care se află pe un material-suport sub formă de plasture, care este               
îndepărtat de pe piele împreună cu părul atașat; 
c) amestecuri care conțin zaharuri, ce sunt aplicate pe piele și apoi acoperite cu plasturi, cu                
ajutorul cărora se îndepărtează amestecul împreună cu părul atașat. 
2. Spatulele de lemn se folosesc pentru un singur client. 
3. Spatulele refolosibile trebuie curățate și dezinfectate, după folosirea acestora la un singur             
client, conform art. 2 alin. (1). 
4. Orice produs cosmetic pe bază de ceară se folosește la un singur client, cu excepția cerii                 
solide, care poate fi reutilizată doar în urma tratării în aparate speciale care o încălzesc la                
temperaturi de peste 100°C și o filtrează. 
5. Produsele din ceară moale, zaharuri și materialele-suport pentru aplicarea acestora           
trebuie îndepărtate după folosirea acestora la un singur client. 
6. Produsele de ceară trebuie aplicate unui client cu aceeași spatulă, numai pe pielea              
intactă. 
7. Aplicatoarele personale cu roller trebuie curățate și dezinfectate prin dezinfecție de nivel             
intermediar cu un produs biocid, conform prevederilor legale în vigoare, după fiecare client.             
Aparatura cu lunga durata de folosinta utilizata in procesul epilarii care intra in contact cu               
pielea clientului trebuie curatata si dezinfectata astfel incat sa se evite contaminarea de la              
un client la alt client. 
8. La epilarea zonelor din apropierea sprâncenelor trebuie protejați ochii cu materiale            
adecvate. În cazul materialelor refolosibile, acestea trebuie curățate și dezinfectate prin           
metoda dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după utilizarea            
acestora la un singur client. 
9. Esteticianul trebuie să folosească mănuși de unică folosință în timpul procedurii de             
epilare. 
 
Articolul 6 
Machiajul se efectuează respectându-se următoarele condiții: 
a) pentru fiecare client se folosește un burete sau un aplicator de unică folosință; 
b) pielea trebuie curățată înainte de aplicarea machiajului; 
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c) creioanele pentru machiajul ochilor și al buzelor trebuie reascuțite înaintea folosirii pentru             
un nou client; 
d) când nu sunt folosite, paletele pentru machiaj trebuie acoperite protejate impotriva            
contaminarii accidentale; 
e) toate șervetele și materialele de acoperire a feței refolosibile trebuie spălate, dezinfectate             
și uscate după fiecare client, conform prevederilor art. 2 alin. (1). 
 
Articolul 7 
Vopsirea genelor și a sprâncenelor se efectuează respectându-se următoarele condiții: 
a) se utilizează numai produse cosmetice de colorare și vopsire cu această destinație,             
conform prevederilor legale în vigoare și respectând instrucțiunile producătorului; 
b) este interzisă deservirea clientului în situația în care se observă că acesta prezintă              
afecțiuni oculare; 
c) aplicatorul și părțile de hârtie utilizate ca suport pentru vopsirea genelor sunt de unică               
folosință. 
 
Articolul 8 
Tratamentul cosmetic al feței se efectuează respectându-se următoarele: 
a) tratamentul cosmetic poate cuprinde următoarele etape: curățarea pielii, exfolierea,          
aplicarea măștilor cosmetice, folosirea lămpii roșii dermale, aplicarea curentului galvanic și           
electric cu înaltă frecvență, tratamentul cu abur, masajul facial, extracția punctelor negre și             
tratamentul cu compuși alfa-hidroxi, precum si orice alta etapa prevazuta de producatorul            
cometicelor sau aparaturii pentru tratamente cosmetice profesionale. 
b) aplicatoarele, periile, electrozii, ventuze de sticla și orice alte instrumentele refolosibile            
trebuie curățate și dezinfectate cu un produs biocid, conform prevederilor legale în vigoare,             
după utilizarea acestora la un singur client; 
c) pentru fiecare client trebuie folosit un burete sau aplicator de unică folosință; 
d) aparatul cu abur pentru tratament facial trebuie întreținut în permanentă stare de             
curățenie; 
e) ventuzele de sticlă trebuie curățate și dezinfectate cu produse biocide prin metoda             
dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un             
singur client; 
f) materialele utilizate pentru protecția ochilor pot fi de unică folosință sau reutilizabile. În              
cazul refolosirii acestora, ele trebuie curățate și dezinfectate cu produse biocide prin metoda             
dezinfecției de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un             
singur client. 
 
Articolul 9 
Extracțiile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții: 
a) lumenul extractorului de comedoane trebuie curățat și dezinfectat cu un produs biocid             
prin metoda dezinfecției de nivel înalt, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea             
la un singur client; 
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b) între extracțiile efectuate aceluiași client, aparatul de extracție a comedoanelor trebuie            
șters cu alcool pentru a se preveni contaminarea altor zone ale feței; 
c) în timpul extracțiilor esteticianul trebuie să poarte mănuși sterile, de unică folosință. 
 
Articolul 10 
Tratamentul cu compuși alfa-hidroxi precum si al altor produse sau solutii cu efect puternic              
exfoliant se efectuează cu respectarea următoarelor condiții: 
a) acidul glicolic trebuie folosit în conformitate cu instrucțiunile producătorului; 
b) în timpul tratamentului se folosesc mănuși sterile, de unică folosință; 
c) în timpul tratamentului se acoperă ochii clientului pentru prevenirea accidentelor; 
d) esteticianul furnizează clientului instrucțiuni verbale și scrise referitoare la îngrijirea pielii            
după tratamentul cu acid glicolic. 
 
Articolul 11 
(1) Manichiura cuprinde următoarele etape: 
a) spălarea și dezinfectarea mâinilor esteticianului și ale clientului; 
b) examinarea mâinilor clientului în vederea depistării bolilor dermatologice sau rănilor; 
c) tăierea și pilirea unghiilor; 
d) tratarea mâinilor cu o soluție antiseptică; 
e) înmuierea, îndepărtarea cuticulelor prin mijloace mecanice: împingere, tocire și/sau          
tăiere; 
f) tratamentul cosmetic al cuticulelor, al unghiilor și al mâinilor: masaj, baie de parafină etc.; 
g) aplicarea lacului sau a pastelor de unghii și a decorurilor. 
h) Orice alta etapa prevazuta de producatorul cosmeticelor sau aparaturii pentru manichiura            
profesionala. 
 
(2) Pedichiura cuprinde următoarele etape: 
a) spălarea și dezinfectarea mâinilor esteticianului și a picioarelor clientului; 
b) examinarea picioarelor clientului în vederea depistării diverselor boli sau răni, a            
calozităților, bătăturilor etc.; 
c) tratarea pielii picioarelor clientului cu o soluție antiseptică autorizată; 
d) înmuierea în apă caldă, împingerea, tocirea și/sau tăierea cuticulelor prin mijloace            
mecanice; 
e) tăierea și pilirea unghiilor; 
f) tratarea și pilirea calozităților și a bătăturilor; 
g) tratamentul cosmetic al cuticulelor, al unghiilor și al picioarelor: masaj, baie de parafină              
etc. 
h) Orice alta etapa prevazuta de producatorul cosmeticelor sau aparaturii pentru manichiura            
profesionala. 
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(3) Aplicarea unghiilor artificiale și protezarea unghiilor tehnice și false cuprinde următoarele            
etape: 
a) spălarea și dezinfectarea mâinilor esteticianului și ale clientului; 
b) examinarea mâinilor clientului; 
c) pregătirea unghiilor naturale prin curățare și tratare; 
d) împingerea, tocirea și/sau tăierea cuticulelor prin mijloace mecanice; 
e) dezinfectarea unghiilor, aplicarea unui adeziv acrilic sau a unui gel special pe unghia              
naturală; 
f) aplicarea capsulelor prin diferite mijloace. 
g) Orice alta etapa prevazuta de producatorul cosmeticelor sau aparaturii pentru manichiura            
profesionala. 
 
(4) Înaintea efectuării procedurilor de manichiură sau pedichiură trebuie evaluată pielea din            
jurul unghiilor. În cazul constatării unor leziuni profunde, tratamentul trebuie amânat. 
(5) Toate echipamentele, accesoriile și materialele refolosibile trebuie curățate și          
dezinfectate înainte de utilizarea lor la un nou client. 
(6) Pentru fiecare client se folosește un burete nou, care se aruncă după terminarea              
ședinței. 
(7) Vasele pentru manichiură și pedichiură, instrumentele refolosibile se curăță, se           
dezinfectează și se sterilizează, conform prevederilor art. 2 alin. (1), după fiecare ședință de              
manichiură. 
(8) Baia de ceară parafinică trebuie curățată și dezinfectată după fiecare ședință, înainte de              
a fi reumplută cu un nou conținut. 
(9) Clienții care solicită îndepărtarea unghiilor încrescute trebuie îndrumați către un           
medic specialist. 
(10) În timpul procedurilor de pedichiură esteticianul trebuie să poarte mănuși sterile, de             
unică folosință, pentru efectuarea tratamentului la clienții a căror piele de la nivelul             
picioarelor prezintă anumite dermatomicoze cauzate de dermatofiți. Negii trebuie acoperiți          
în timpul procedurii. În această situație se folosesc numai instrumente sterile, de unică             
folosință, care vor fi aruncate după utilizare. 
(11) Este interzisă efectuarea tratamentului cu ceară în cazul clientului ale cărui mâini sau              
picioare prezintă leziuni deschise. 
 
Articolul 12 
(1) Înainte de începerea procedurii de baie cu ceară parafinică, pielea clientului trebuie             
ștearsă cu o soluție antiseptică autorizată. 
(2) Picioarele și mâinile clientului trebuie spălate și dezinfectate cu un antiseptic autorizat,             
înainte de începerea procedurii de pedichiură, manichiură sau a băii picioarelor în parafină. 
 
Articolul 13 
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(1) În caz de sângerare în timpul tratamentului cu ceară, pielea trebuie ștearsă imediat cu               
un produs antiseptic autorizat pentru piele, înainte de a continua tratamentul. 
(2) Clientul primește de la estetician instrucțiuni verbale sau scrise referitoare la îngrijirea             
pielii după tratament. 
 
Articolul 14 
Operațiunile de coafură, frizerie, bărbierit se efectuează respectându-se următoarele: 
1. Toate echipamentele și instrumentele folosite trebuie menținute în bună stare de            
funcționare, iar modul de utilizare trebuie să respecte instrucțiunile producătorului. 
2. Părțile din echipament care se pot contamina trebuie curățate și/sau dezinfectate zilnic,             
după necesitate, și acoperite cu hârtie, protejate impotriva contaminarii, care se va schimba             
periodic. 
3. Pensulele și casoletele pentru prepararea spumei de ras se curăță și se dezinfectează              
după utilizarea acestora la un singur client. 
4. Colectarea părului se va face în saci de polietilenă, separat de alte deșeuri. 
5. Echipamentul, instrumentarul și materialele folosite pentru deservirea clientului fac parte           
din următoarele categorii: 
a) articole tăioase și înțepătoare care pătrund sau pot leza pielea, cum sunt aparate și               
lame de ras refolosibile, bricege, foarfeci de tuns și de filat etc.; după folosirea la un                
singur client, articolele de unică folosință se aruncă, iar cele de multifolosință se             
sterilizează fizic sau chimic, conform prevederilor legale în vigoare; 
b) articole care vin în contact cu mucoasele, cu pielea lezată sau cu obiectele care susțin                
articolele sterile, precum și pensulele de ras, casoletele; după folosirea la un singur client,              
articolele de unică folosință se aruncă, iar cele refolosibile se curăță și se dezinfectează prin               
dezinfecție de nivel înalt sau se sterilizează conform art. 2 alin. (1); 
c) articole care vin în contact cu pielea intactă și părul, fără să aibă contact cu mucoasele,                 
cum sunt bigudiuri, piepteni, clame, agrafe, perii, alte articole similare; după folosirea la un              
singur client, articolele de unică folosință se aruncă, iar cele refolosibile se curăță și se               
dezinfectează prin dezinfecție de nivel scăzut sau cu un produs detergent-dezinfectant. 
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