
INFORMARE 

 

Direcţia de Sănătate Publică Vaslui informează că în Monitorul Oficial a fost publicat 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.291/2016 privind aprobarea normelor de igienă în saloanele 

şi centrele de bronzare, unele din acestea urmând să intre în vigoare la 60 de zile după 

publicare. 

 

Obiectivul actului normativ este protecţia utilizatorilor aparatelor de bronzat în 

scopuri cosmetice faţă de efectele nocive ale radiaţiei ultraviolete artificiale şi se aplică 

unităţilor care utilizează aparate de bronzat, denumite şi solare, care sunt folosite de populaţie 

în scopuri cosmetice, adăugând că Ordinul cuprinde măsurile care trebuie aplicate 

de saloanele/centrele de bronzare privind: caracteristici tehnice pe care trebuie să le 

îndeplinească aparatura utilizată, cerinţe care trebuie îndeplinite de angajator şi de personalul 

angajat, cerinţe pentru protecţia utilizatorilor. 

 

Potrivit Ord.M.S.291/2016, personalul saloanelor şi centrelor de bronzare trebuie să 

aibă noţiuni fundamentale de igienă, atestate în urma absolvirii unui curs, precum şi instruire 

de specialitate. Instruirea de specialitate este asigurată de Institutul Naţional de Sănătate 

Publică pe bază de cerere şi după absolvirea cursului de însuşire a noţiunilor fundamentale de 

igienă. Certificatul de instruire trebuie afişat pe pereţii salonului în locuri vizibile pentru 

utilizatori. 

 

În vederea protecţiei utilizatorilor sunt prevăzute mai multe măsuri:  

 titularul salonului/centrului de bronzare are obligaţia să afişeze informaţiile 

pentru utilizatori referitoare la protecţia sănătăţii, conform anexei nr. 2 la 

prezentele norme. Acestea trebuie să fie vizibile şi lizibile pentru utilizatori, 

înaintea expunerii la radiaţii UV. 

 este interzisă folosirea solarului de către tineri cu vârsta sub 18 ani. Vârsta 

persoanei trebuie verificată în baza actului de identitate. 

 în vederea informării utilizatorului şi pentru buna desfăşurare a şedinţei de 

bronzare, personalul specializat care exploatează aparatele de bronzat trebuie 

să ţină cont de instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme. 

La nivelul unităţii care utilizează aparatele de bronzat/solarul trebuie să existe un 

registru, care să cuprindă fişele personale ale clienţilor, cu următoarele date: 

 data la care s-a efectuat şedinţa de bronzare; 

 date despre client: nume, prenume şi număr de telefon; 

 programul de bronzare ales; 

 situaţii în care au intervenit evenimente neplăcute cauzate de şedinţa de bronzare. 

 

Înainte de începerea şedinţei de bronzare clientul este informat asupra posibilelor 

riscuri generate de procedură şi asupra măsurilor de igienă pe care trebuie să le ia în urma 

efectuării procedurii. 



Fiecare client trebuie să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme. 

Personalul salonului/centrului de bronzare verifică conformitatea datelor completate 

de client cu datele din cartea de identitate. 

Declaraţia pe propria răspundere şi fişa personală a clientului trebuie păstrate la 

nivelul unităţii care utilizează aparatele de bronzat pe o durată de minimum 3 ani. 

Înainte de începerea şedinţei de bronzare, personalul specializat din cadrul 

saloanelor/centrelor de bronzare efectuează evaluarea stării pielii; dacă utilizatorul prezintă 

leziuni deschise, infecţii, inflamaţii sau boli dermatologice, şedinţa de bronzare se amână 

până la vindecarea acestora. 

În situaţia în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor afecţiuni sau boli 

relevante care pot pune în pericol sănătatea clientului sau a celorlalţi clienţi în urma efectuării 

şedinţei de bronzare, personalul din cadrul unităţii ce utilizează aparate de bronzat/solare 

poate solicita clientului o adeverinţă medicală emisă de medicul de familie, care să ateste 

starea de sănătate a acestuia. 

Evaluarea stării pielii înainte de începerea şedinţei de bronzare este necesară la 

stabilirea planului de dozare specific şi în cazul în care utilizatorul se prezintă la salon cu un 

bilet de evaluare emis de un medic dermatolog. 

Personalul specializat din cadrul unităţii are obligaţia de a nu efectua procedurile 

specifice la aparatul de bronzat/solar următoarelor categorii de persoane: 

 persoane aflate în stare de ebrietate sau care dovedesc o incapacitate de decizie 

datorată utilizării alcoolului sau a medicamentelor; 

 persoane care prezintă semne de injectare intravenoasă a drogurilor; 

 persoane care prezintă arsuri solare; 

 persoane care au afecţiuni dermatologice, inflamaţii sau infecţii. 

În cazul în care utilizatorul suferă de afecţiuni precum boli autoimune, neoplazice sau 

preneoplazice, cu determinare cutanată, admiterea la şedinţele de bronzare se face pe baza 

avizului eliberat de medicul de familie. 

În cazul apariţiei reacţiilor secundare, titularii saloanelor/centrelor de bronzare au 

obligaţia să întocmească rapoarte scrise către Direcţia de sănătate publică judeţeană din raza 

teritorială în care îşi desfăşoară activitatea sau a municipiului Bucureşti. 

Raportul se face în 72 de ore în cazul apariţiei reacţiilor secundare şi trebuie să 

cuprindă următoarele: 

 numele clientului care a suferit reacţia; 

 numele şi adresa salonului/centrului în care a avut loc şedinţa de bronzare; 

 numele executantului/operatorului; 

 data efectuării şedinţei de bronzare; 

 programul de bronzare folosit; 

 alte informaţii considerate relevante asupra factorilor care au contribuit la agravarea 

stării de sănătate. 

 

Accidentele grave ori spitalizarea unui client ca urmare a serviciilor prestate de 

operator trebuie raportate imediat după depistare.   



Înainte de începerea şedinţei de bronzare, personalul specializat din cadrul 

saloanelor/centrelor de bronzare efectuează evaluarea stării pielii clientului, iar dacă acesta 

are leziuni deschise, infecţii, inflamaţii sau boli dermatologice, şedinţa de bronzare se amână 

până la vindecare. Există obligaţia de a nu se efectua procedurile specifice la aparatul de 

bronzat/solar următoarelor categorii de persoane: persoane aflate în stare de ebrietate sau care 

dovedesc o incapacitate de decizie datorată utilizării alcoolului sau a 

medicamentelor;  persoane care prezintă semne de injectare intravenoasă a drogurilor; 

persoane care prezintă arsuri solare; persoane care au afecţiuni dermatologice, inflamaţii sau 

infecţii. 

 

Direcţia de Sănătate Publică solicită unităţilor care utilizează aparate de bronzat să se 

conformeze la prevederile Ord.M.S. nr.291/2016. 

 

 

 

 

 

 

      

 




