ANTET
COMANDANTULUI INSTITUTULUI NAȚIONAL
DE CERCETARE MEDICO-MILITARĂ „CANTACUZINO”

Firma…S.C. Casa Lebada S.R.L ………………….…….……………………………………………………
în calitate de producător |*|, reprezentant al producătorului |_|, importator autorizat |_|, solicit eliberarea
avizului pentru plasarea pe piață în România a produsului biocid DEZINFECTANT
MULTISUPRAFETE…………………........... (denumirea comercială), în conformitate cu Ordonanța de
urgență OUG 70/14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Destinația utilizării produsului biocid
Grupa principală*: 1…………………… Tipul de produs*:2,4…………………………
Domeniul de utilizare: Produs biocid utilizat pentru dezinfectarea suprafetelor din gresie, faianta, portelan,
sticla, parchet, instalatii sanitare.

Categorii de utilizatori: |*|industriali,|_|profesionali, |*| populație
*În conformitate cu anexa V a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu
modificările și completările ulterioare.

Producător
Numele și adresa completă (inclusiv țara, telefon, fax și e-mail)
S.C Casa Lebada S.R.L. Soseaua Bucium Nr. 23, Iasi, Romania.
Telefon: 0232232348
Fax:0232232348
e-mail:tehnic@casalebada.ro
Punct de lucru (adresa, telefon, fax și e-mail) - pentru producătorii din România
Soseaua Bucium Nr. 23, Iasi
Telefon: 0232232348
Fax:0232232348
e-mail:tehnic@casalebada.ro

Reprezentant sau importator autorizat
Numele și adresa completă (inclusiv telefon, fax și e-mail)
Soseaua Bucium Nr. 23, Iasi
Telefon: 0232232348
Fax:0232232348
e-mail:tehnic@casalebada.ro

Nr. de înregistrare la registrul comerțului RO: 4957141

J:22/2305/1993

(Anexez copia după certificatul de înregistrare.)
Numele și adresa completă (inclusiv telefon, fax și e-mail) ale persoanei de contact din firmă
Lucretia Raicea
Tel:0730545191
e-mail:lucretia@casalebada.ro
Soseaua Bucium Nr. 23 Iasi, Romania
Data

Semnătura și ștampila

La prezenta cerere anexez dosarul tehnic cu documentația produsului biocid conform art. 4 alin. (1)
din Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea
procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările
și completările ulterioare.

Semnătura reprezentantului legal al societății comerciale

