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H O T Ă R Â R E  

privind înființarea Agenţiei Naţionale de Achizitii Dispozitive Medicale si 

Investitii in Sanatate  

 

Având în vedere prevederile art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 15, și  

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare şi art.II şi III din OUG nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind domeniul sănătăţiii, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative. 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1  

(1) Se înființează Agenţia Naţională de Achiziții Dispozitive Medicale și Investiții în Sănătate, 

organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Sănătății, prin reorganizarea: 

a) Agenției Nationale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale;  

b) Institutului National de Sanatate Publica;  

(2) Agenţia Naţională de Achizitii Dispozitive Medicale și Investiții în Sănătate denumită în 

continuare ANADMIS are sediul în str Vaselor nr. 31 sector 2. Activitatea se desfasoara si in 

alte spatii ale unor structuri ale Ministerului Sanatatii, pe baza de protocol de predare- 

primire.  

Art. 2 ANADMIS este structura de specialitate a administrației publice centrale, în 

subordinea Ministerului Sănătății cu următoarele domenii specifice de activitate: 

a) achizitii publice centralizate in sanatate; 

b) dispozitive medicale si conexe; 

c) investiţii si lucrari de interventii in infrastructura sanitara; 

d) sistemele informatice si informationale din sanatate; 

e) proiecte, programe, activitati cu finanțare din fonduri externe, acorduri bilaterale 

si multilaterale nerambursabile/rambursabile. 

 

Art. 3 Finanțarea activității ANADMIS se asigură integral de la bugetul de stat.  
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Art. 4  

(1) Se aprobă inființarea pe lângă ANADMIS a următoarelor activități finanțate integral din 

venituri proprii : 

- operarea platformei informatice și informaționale în domeniul sănătății;   

- prestarea de servicii de expertiză tehnică de specialitate; 

- efectuarea auditului de supraveghere a activităţilor de prestări de servicii în 

domeniul dispozitivelor medicale; 

- emiterea avizului de utilizare, pentru dispozitivele medicale second-hand; 

- formarea şi evaluarea personalului de specialitate în domeniul său de activitate; 

- efectuarea de încercări şi verificări a dispozitivelor medicale cu exceptia celor din 

dotarea unitatilor sanitare publice; 

- efectuarea controlului prin verificări periodice a dispozitivelor medicale puse în 

funcţiune şi utilizate, conform normelor aprobate, cu exceptia unitatilor sanitare publice; 

- realizarea de expertize tehnice la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- expertizarea şi evaluarea incidentelor în utilizarea dispozitivelor medicale; 

- evaluarea competenţei şi capabilitatii operatorilor economici care desfăşoară 

activităţi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor; 

(2) Veniturile proprii ale activităților prevazute la alin. (1) se constituie din tarifele încasate 

de ANADMIS în urma serviciilor prestate. 

(3) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzuta la alin. (1) se asigură cheltuieli 

de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și de capital necesare realizării activitățiilor. 

(4) În cazul cheltuielilor comune cu activitățile finanțate de la bugetul de stat, sumele 

aferente activitățiilor de la alin. (1) se determină pe bază de chei de repartizare stabilite prin 

ordin al președintelui ANADMIS. 

(5) Tarifele pentru activităţile desfăşurate se aprobă prin ordin al ministrului santatii la 

propunerea presedintelui ANADMIS.   

(6) Bugetul de venituri si cheltulieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii 

prevăzute la alin. (1) se aprobă odată cu bugetul ANADMIS potrivit prevederilor Legi nr. 

500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare. 

 (7) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului se reportează în condiţiile legii. 

 

 Art. 5  

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, ANADMIS are următoarele 

atributii: 
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    a) de reglementare a activităţilor din domeniul dispozitivelor medicale pentru a se 

asigura realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice; 

    b) de elaborare a politicilor şi strategiilor naţionale în domeniul investiților si a sistemelor 

informatice si informationale in sanatate; 

    c) de control, prin care se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi respectării 

reglementărilor specifice domeniului său de activitate; 

    d) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern, în 

domeniul său de activitate. 

 

Art. 6 

 (1) În realizarea atributiilor sale, prevăzute la art. 5, ANADMIS exercita în principal,  

următoarele activitati: 

a) efectueaza achizițiile publice centralizate în domeniul sănătății; 

b) desfășoara activitățile ce decurg din calitatea de autoritate competentă și decizională în 

domeniul dispozitivelor medicale; 

c) elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii strategiile şi direcţiile de 

dezvoltare în domeniul dispozitivelor medicale, al investiţiilor în infrastructura sistemului 

sanitar, al sistemelor informatice si informationale în domeniul sanitar, precum si al 

proiectelor finanțate din fonduri comunitare, acorduri bilaterale și multilaterale 

rambursabile/nerambursabile; 

d) coordonează si monitorizeaza proiecte de investiții, lucrări de intervenții în 

infrastructură, dotări medicale și conexe precum și alte dotări de natura cheltuielilor de 

capital în domeniul sănătății; 

e) asigură coordonarea unitară, implementarea și asigurarea funcționalității integrate a 

platformelor informatice și informaționale în domeniul sănătății; 

f) iniţiază, elaborează şi aprobă norme, instrucţiuni şi proceduri tehnice în domeniul 

dispozitivelor medicale, a investiţiilor în infrastructura sistemului sanitar şi al sistemelor 

informatice și informaționale în domeniul sanitar;  

g) implementează, monitorizează şi controlează respectarea actelor normative în domeniul 

dispozitivelor medicale, infrastructurii sistemului sanitar şi al sistemelor informatice în 

domeniul sanitar; 

h) coordonează şi derulează programe la nivel naţional cu finanţare internă şi/sau 

internaţională pentru domeniul său de activitate;  

i) colaborează cu instituţii interne şi externe în vederea îndeplinirii atribuţiilor; 
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j) iniţiază, negociază şi încheie acorduri şi documente de cooperare internaţională în 

domeniile sale de activitate cu avizul ministrului sanatatii; 

k) organizează reuniuni de lucru şi manifestări ştiinţifice în domeniile sale de activitate; 

l) colectează, analizează şi diseminează datele privind starea de sănătate a populaţiei; 

m) elaborează şi înaintează, Ministerului Sănătăţii, Raportul anual al stării de sănătate a 

populaţiei, în baza datelor centralizate şi analizei acestora; 

n) efectuează analize, studii şi anchete medicale privind starea de sănătate a populaţiei, 

sondaje de opinie privind calitatea asistenţei medicale, precum şi prognoze, date 

necesare Ministerului Sănătăţii în vederea luării deciziilor bazate pe dovezi; 

o) comunică şi transmite, cu avizul ministrului sănătăţii, datele statistice din domeniul 

sănătăţii către organizaţiile internaţionale din care România face parte, Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, EUROSTAT, OECD, sau cele faţă de care are angajamente 

conform legii, la cererea acestora; 

p)  realizează activităţi de informare şi documentare medicală, în special în domeniul 

programelor iniţiate şi derulate de Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii; 

q) realizează evidenţa, întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic al Ministerului 

Sănătăţii. 

 

(2) În domeniul dispozitivelor medicale ANADMIS are, în principal următoarele atribuţii 

specifice: 

a) exercita atributiile in calitate de autoritate competenta si decizionala in domeniul 

dispozitivelor medicale; 

b) asigura activitatea de supraveghere a pietei pentru dispozitivelor medicale; 

c) elaboreaza si aproba reglementari cu caracter obligatoriu vizand asigurarea calitatii, 

eficacitatii si sigurantei in utilizare a dispozitivelor medicale; 

d) emite avize pentru activitatile de comercializare, distributie si prestari servicii; 

e) efectuează încercări si verificări pentru dispozitivele medicale privind performanţele şi 

siguranţa în funcţionare; 

f) emite aviz de punere în funcţiune şi utilizare pentru dispozitivele medicale second-hand; 

g) evaluează competenţa şi capabilitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi 

de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale; 

h) monitorizează dispozitivele medicale asigurând inspecţia, testarea inopinată şi 

supravegherea în utilizare a dispozitivelor medicale în scopul asigurării siguranţei în 
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funcţionare şi a performanţei acestora, conform scopului propus, pe durata lor de 

exploatare;  

i) efectuează controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune 

şi aflate în utilizare, conform normelor aprobate 

j) participă în echipe tehnice de expertiză constituite în domeniul său de activitate, la 

solicitarea autorităţilor sau a instituţiilor publice; 

k) expertizează şi evaluează incidentele în utilizarea dispozitivelor medicale; 

l) întocmeşte specificaţii tehnice specifice activităţii de achiziţionare de dispozitive 

medicale; 

m) elaborează cataloage/registre de dispozitive medicale; 

n) formează şi evaluează personalul de specialitate în domeniul său de activitate; 

o) participă în cadrul comitetelor tehnice ale Asociaţiei de Standardizare din România la 

elaborarea şi adoptarea de standarde aplicabile în domeniul său de activitate. 

 

(3) În domeniul investiţiilor în infrastructura sistemului sanitar ANADMIS are, în principal, 

următoarele atribuţii specifice: 

a) evaluează, centralizează, prioritizează şi propune spre aprobare ministului sanatatii 

necesarul de investiţii, lucrari de interventii in infrastructură, dotări cu aparatură 

medicală și alte cheltuieli de capital din unităţile sanitare publice; 

b) în baza strategiilor şi direcţiilor de dezvoltare, stabilite de ministrul sănătăţii, aprobă şi 

derulează contracte pentru lucrări la obiective de investiţii și lucrări de intervenții, 

precum şi contracte pentru dotarea unităţilor sanitare publice;  

c) derulează programele de investiţii, lucrări de intervenții în infrastructură pentru unităţile 

sanitare publice; 

d) organizează și derulează achizițiile publice centralizate din domeniul sanitar; 

e) încheie acorduri-cadru în numele și pentru unitățile sanitare publice pentru 

medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale și conexe, echipamente de 

protecție, servicii, combustibil și lubrifianți pentru parcul auto;  

f) derulează programe de dotare cu echipamente medicale și alte dotări de natura 

cheltuielilor de capital pentru unităţile sanitare publice, 

g) asigură, în limita fondurilor alocate, finanțarea unor cheltuieli pentru investiiții în 

infrastructura sanitară și dotări pentru unitățile sanitare publice, în condițiile legii;  
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h) monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor implicați în derularea contractelor la 

obiectivele de investiţii, la lucrările de intervenție în infrastructură şi a contractelor 

pentru dotarea unităţilor sanitare publice; 

i) gestionează resursele financiare alocate din surse bugetare, credite interne/externe, 

venituri proprii şi alte surse legal constituite în vederea implementării programelor de 

investiţii și lucrări de intervenție  în infrastructura precum şi dotări în domeniul sanitar. 

 

(4) În domeniul sistemului informatic și informațional în sănătate, ANADMIS are, în 

principal, următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii strategia de informatizare în 

domeniul sănătăţii; 

b) organizează, conduce, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic şi metodologic, pe 

întregul teritoriu al ţării, sistemul informaţional în domeniul sănătăţii; 

c) asigură funcționarea sistemului informațional și informatic integrat pentru 

managementul sănătății publice; 

d) desfășoara activități aferente programelor de sănătate, decontate din Fondul național 

unic de asigurări sociale de sanatate și din bugetul Ministerului Sănătății. 

e) stabileste cadrul informational si informatic în domeniul sanitar și avizează produsele 

informatice care respectă cerintele cadrului aprobat; 

f) realizează activitați de informare și documentare medicale, în special în domeniul 

programelor inițiate și derulate de Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a 

Sănătății. 

g) organizează, conduce şi exercită controlul platformelor informatice si informationale în 

domeniul sanitar; 

h) organizează şi administrează baza naţională de date privind statisticile de sănătate; 

 

(5) În domeniul acordurilor bilaterale și multilaterale nerambursabile ANADMIS are, în 

principal, următoarele atribuţii specifice: 

a) identifică şi elaborează, cu acordul Ministerului Sănătății, propuneri de proiecte pe 

baza priorităţilor din documentele programatice (inclusiv strategiile 

sectoriale/regionale);  

b) coordonează proiectele care implementează politicile în domeniul sănătăţii şi participă 

la elaborarea documentelor programatice aferente acestora;  
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c) coordonează dezvoltarea portofoliului de proiecte derulate în cadrul programelor 

operaţionale şi le monitorizează, în cazul în care este beneficiar; 

d) sprijină potenţialii beneficiari din domeniul sănătăţii în dezvoltarea şi implementarea 

proiectelor finanţate din fonduri europene şi acorduri bilaterale; 

e) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în 

vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fişei 

de proiect/cererii de finanţare, dimensionarea bugetului);  

f) întocmeşte documentele subsecvente aprobării fişei de proiect/cererii de finanţare 

pentru derularea efectivă a proiectelor (termeni de referinţă, specificaţii tehnice, 

acorduri, protocoale); 

g) supraveghează pe perioada de derulare a contractului încheiat îndeplinirea de către 

contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu clauzele contractuale; 

h) preia programele/proiectele/contractele aflate în derulare la nivelul Ministerului 

Sănătății, conform deciziei acestuia. 

 

(6) În domeniul acordurilor bilaterale și multilaterale rambursabile ANADMIS are, în 

principal, următoarele atribuţii specifice: 

a) identifică şi elaborează propuneri de proiecte pe baza priorităţilor sistemului 

sanitar;  

b) asigură managementul integrat al fondurilor împrumutate, în conformitate cu 

prevederile acordurilor de finanţare; 

c) organizează şi coordonează achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări civile, în                          

conformitate cu procedurile finanţatorilor externi şi cu respectarea legislaţiei româneşti în 

vigoare; 

d) asigură planificarea proiectelor în conformitate cu structura financiara a acestora;  

e) încheie acordurile şi contractele cu beneficiarii finali, respectiv spitalele; 

f) asigură managementul contractelor încheiate şi coordonarea tranşelor de 

finanţare; 

g) asigură relaţiile funcţionale cu instituţiile financiare externe finanţatoare, cu 

instituţiile româneşti guvernamentale şi non-guvernamentale care participă la realizarea 

Programelor, cu băncile româneşti cu care se încheie acorduri bancare, pentru derularea 

operaţiunilor şi cu beneficiarii finali ai finanţărilor externe. 

 

Art. 7  
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(1) Conducerea ANADMIS este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat. In 

exercitarea atribuțiilor președintele este ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar 

de stat. Președintele și vicepreședintele sunt numiți prin decizie a Primului-ministru pe o 

perioadă de 3 ani, la propunerea ministrului sănătăţii. 

 (2) Preşedintele ANADMIS este ordonator terțiar de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile 

cu ministerele, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi instituţii publice din 

ţară sau din străinătate, cu persoane fizice şi juridice, precum şi în justiţie 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine, instrucţiuni şi alte acte 

cu caracter normativ, prevăzute de lege. 

 

Art.8 

 (1) ANADMIS este structurată pe departamente organizate la nivel de direcţii, în cadrul 

cărora funcţionează servicii, birouri şi compartimente, prin decizie a preşedintelui ANMDM. 

Numărul maxim de posturi este de 100, funcţii publice şi contractuale. 

(2) Structura organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului sănătății iar regulamentul de 

organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale ANADMIS se aprobă prin ordin al ministrului 

sănătății.  

Art. 10  

(1) Personalul încadrat la ANADMIS are statut de funcționar public/personal contractual şi 

se preia, cu respectarea drepturilor salariale și a celorlalte drepturi avute la data preluării 

pentru fiecare categorie de personal, de la următoarele instituţii: 

a) Agenția Natională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, respectiv personalul 

cu atributii in domeniul dispozitivelor medicale;  

b) Institutul Național de Sanatate Publică, respectiv personalul cu atribuții in domeniul 

statistică, informatică, arhivă și documentare medicală;  

 (2) Personalul încadrat la ANADMIS are acces nemijlocit şi utilizează datele din cadrul 

Platformei informatice din asigurările de sănătate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Salarizarea personalului ANADMIS se face potrivit reglementărilor legale în vigoare 

referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru 

personalul contractual. 

 

Art. 11 
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 (1) Investiţiile, lucrarile in infrastructura şi dotările sunt finanţate din bugetul Ministerul 

Sănătăţii, fonduri externe rambursabile si nerambursabile, Fondul Naţional de Dezvoltare, 

precum şi alte surse legal constituite. 

(2) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, destinate investiţiilor în domeniul 

infrastructurii sistemului sanitar, persoanele juridice pot participa alături de ANADMIS la 

finanţarea şi derularea unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului sanitar, pe 

bază de contracte încheiate potrivit legii. 

 (3) Investițiile în infrastructura sanitară se pot asigura și prin contracte de concesiune, 

parterneriate public-privat și sistem leasing, în condițiile legii. 

 

Art. 12 

Patrimoniul ANADMIS se constituie prin preluarea patrimoniului aferent activităților ce se 

preiau de la instituțiile care se reorganizează, în termen de 90 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 

Art. 13  

Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, ANADMIS are în dotare un parc de autoturisme, 

conform anexei la prezenta hotarare.  

  

Art. 14 

 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei 

împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite să îşi exercite atribuţiile prevăzute 

în prezenta hotărâre privind monitorizarea şi controlul dispozitivelor medicale; 

 (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 

personalul anume împuternicit de ANADMIS. 

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 

minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această 

posibilitate în procesul-verbal. 

 

Art. 15 

Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) se completează cu 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Art. 16  

(1) Activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul 

dispozitivelor medicale sunt supuse controlului prin avizare. 

(2) Pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1) ANADMIS percepe o taxă de 500 lei. 

(3) ANADMIS stabileşte şi încasează contravaloarea serviciilor fixate pe bază de tarife 

pentru urmatoarele examinări: 

-evaluarea şi/sau auditarea, la cerere, a persoanele fizice sau juridice care solicită 

avizul prevăzut la alin. (2); 

-controlul dispozitivelor medicale aflate în utilizare, în baza normelor metodologice 

aprobate prin ordin; 

          -evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale; 
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ANEXĂ 

 

PARCUL DE AUTOTURISME 

al Agenţiei Naţionale de Achiziţii, Dispozitive Medicale şi Investiţii în Sănătate  

 

Nr. Crt Activitate specifică Număr de 

autoturisme 

Consum maxim de 

carburant pe 

lună/autoturism -(litri) 

1 Conducere ANADMIS 2 200 

2 Parc comun 2 100 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act  

Normativ 

Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de 

Achiziții Dispozitive Medicale și Investiții în Sănătate  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ: Întărirea capacității administrative a Ministerului Sănătății. 

1. Descrierea situaţiei actuale          Pentru respectarea angajamentelor asumate de către 

Guvernul României faţă de organismele financiare 

internaţionale privind modificarea legislaţiei existente pentru 

implementarea unei reforme cuprinzătoare a sistemului sanitar, 

în vederea asigurării sustenabilităţii  financiare a acestui 

sistem, creşterii eficienţei cheltuielilor din acest sector şi 

îmbunătăţirii rezultatele sale, Ministerul Sănătății a modificat și 

completat Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății. 

     Conform acestui act normativ, responsabilitatea pentru 

asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii, 

direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului 

București și a altor structuri de specialitate ale Ministerului 

Sanatatii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, structurilor 

de specialitate din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea 

sanitară proprie, precum şi autorităţilor din administraţia 

publică locală. 

      Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care 

desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii publice la nivel 

naţional, judeţean şi local, cu personalitate juridică, aflate în 

subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 
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Sănătăţii, se înfiinţează, se reorganizează şi se desfiinţează 

prin hotărâre a Guvernului.  

      Întrucât, la nivelul ministerului, există o lipsă de resurse 

umane pentru implementarea obiectivelor stabilite dar și o 

necesitate de integrare a unor activități de natură tehnică din 

domeniul sanitar, se urmărește agregarea, consolidarea și 

asigurarea unei structuri instituționale adecvate pentru 

implementarea obiectivelor precum și îmbunătățirea  

performanțelor în domeniul sănătății. 

      Prin aplicarea acestei măsuri, respectiv înființarea Agenţiei 

Naţionale de Achiziții Dispozitive Medicale și Investiții în 

Sănătate, se redefinesc componentele sistemului, în acord cu 

funcțiile managementului performant.       

      În acest context, pentru a influența evident și pozitiv 

rezultatele procesului, restructurarea organizatorică efectuată 

pe baza unor principii clar definite, reprezintă o necesitate 

obiectivă. 

2. Schimbări preconizate          Prin acest proiect de act normativ se înființează Agenţia 

Naţională de Achiziții Dispozitive Medicale și Investiții în 

Sănătate, organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Sanatatii, prin reorganizarea Institutului Național de Sănătate 

Publică, și divizarea Agenției Nationale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale. 

       Domeniile de activitate specifice ANADMIS constau în 

derularea achizițiilor centralizate în domeniul sanitar, realizarea 

și implementarea politicii în domeniul dispozitivelor medicale si 

nemedicale, investițiilor în infrastructura sistemului sanitar și 

informatizării sistemului sanitar precum și implementarea 

proiectelor cu finanțare comunitare și acorduri bilaterale și 

multilaterale și a platformelor informatice și informaționale în 

domeniul sănătății. 

ANADMIS este finanțată de la bugetul de stat și este 
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structura de specialitate a Ministerului Sănătății care realizează 

achiziții publice centralizate în domeniul sănătății și este 

autoritate competentă și decizională în domeniul dispozitivelor 

medicale.        

         ANADMIS are următoarele activități: 

-achizițiile centralizate în domeniul sanitar, 

-studii, documentare, analize și proiecte de infrastructură 

sanitară; 

-elaborarea Registrului Național de Dispozitive Medicale; 

-gestiunea dispozitivelor medicale de înaltă performanță; 

-proiectarea, managementul și asigurarea funcționalității 

integrate a sistemelor informatice ale Ministerului Sănătății și 

celorlalte structuri sanitare; 

-statistică și documentare medicală; 

-implementarea proiectelor Ministerului Sănătății cu finanțare 

rambursabilă și nerambursabilă.  

      Personalul încadrat la ANADMIS are statut de functionar 

public/personal contractual şi se preia, cu respectarea 

drepturilor salariale și a celorlalte drepturi avute la data 

preluării pentru fiecare categorie de personal. 

   Conducerea ANADMIS este asigurată de un președinte cu 

rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang 

de subsecretar de stat. Presedintele si vicepresedintele sunt 

numiti prin decizie a Primului Ministru pe o perioada de 3 ani, 

la propunerea ministrului sănătăţii. 

3.  Alte informaţii         Prin acest proiect se asigură coerența instituțională și se 

eficientizează procesul complex de adoptare operativă a 

deciziilor, mecanismul de control și inspecție și implementarea 

în timp scurt a Strategiei Naționale de Sănătate Publică. 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic  

11. Impactul asupra mediului  
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concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 
 

3. Impactul social  

4. Impactul asupra mediului  

5. Alte informaţii  

Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung. 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus 

 

3. Impact financiar, plus/minus   

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare.  

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea veniturilor 

bugetare.  

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare.  

 

7. Alte informaţii.  

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare. 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

 

 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 
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b) acte normative ce urmează 

a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii 

 

2. Conformitatea proiectului de  

act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie. 

 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor  

normative comunitare 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 

a 

Uniunii Europene 

 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente. 

 

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată 

de obiectul proiectului   de act 

normativ 

 

 

 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în 

 



Page 17 of 19 
Proiect 12 februarie 2014 

 

care proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative.  

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente  

 

5. Informaţii privind avizarea 

de  către: 

   a) Consiliul Legislativ     

 

   b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării  

 

   c) Consiliul Economic şi 

Social   

 

   d) Consiliul Concurenţei  

   e) Curtea de Conturi  

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act 
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normativ. 

2. Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum si efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice. 

 

3. Alte informaţii . 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ 

de către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea  unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente. 

 

Alte informaţii  
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  În acest sens, a fost întocmit proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale de Achizitii Dispozitive Medicale si Investitii in Sanatate. 

 

 

 

Ministrul Sănătăţii 

Eugen Gheorghe NICOLĂESCU 

 

Avizăm favorabil, 

 

 

Viceprim-ministru,                                         Ministrul delegat pentru buget 

Ministrul finanţelor publice           

    Daniel CHIŢOIU                                            Liviu VOINEA  

 

              

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale şi persoanelor vârstnice 

Mariana CÂMPEANU 

 

Ministrul educației naționale 

Remus PRICOPIE 

 

            

Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare 

tehnologică 

Mihnea Cosmin COSTOIU 

 

 

Ministrul pentru societatea informațională 

Dan NICA 

 

Ministrul justiţiei 

Robert Marius CAZANCIUC 

 

 


