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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 

 

 

 
ORDIN  

pentru aprobarea formularului cu regim special al procesului verbal de constatare şi 

aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare 

la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora 

 

 

   Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale 

nr. ………………. din ………………. și propunerea Agenției Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale nr. 66185/2014, 

 

- având în vedere prevederile art. 898 din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

 

- în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

 

ART. 1  

Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, numită în continuare ANMDM, 

verifică respectarea reglementărilor tehnice în domeniul dispozitivelor medicale prin desfăşurarea 

activităţii de supraveghere la introducerea pe piaţă şi în utilizare a dispozitivelor medicale si de 

control si monitorizare a activităților conexe dispozitivelor medicale, în conformitate cu 

prevederile actelor normative specifice în vigoare.  

 

ART. 2 

Personalul ANMDM din cadrul Departamentului Dispozitive Medicale este împuternicit să 

controleze modul de îndeplinire a prevederilor reglementărilor tehnice privind dispozitivele 

medicale şi activitățile conexe desfășurate, să constate contravenţiile şi să aplice sancțiunile 

prevăzute la art. 897 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

ulterioare, în temeiul art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011, art. 56 din Hotărârea 

Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, art. 53 

din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, art. 57 

din  Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de 

utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

ART. 3 

(1) Faptele care constituie contravenţii şi sancţiunile aplicate se menţionează la sfârşitul acţiunii de 

verificare în Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, al cărui model este 

prevăzut în anexa 1. 

(2) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, odată cu procesul-verbal de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor i se comunică şi înştiinţarea de plată, al cărei model este 

prevăzut în anexa 2. 

(3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este un document cu regim 

special, având caracteristicile de tipărire prevăzute în anexa 3. 

(4) Înştiinţarea de plată se tipăreşte în conformitate cu caracteristicile prevăzute în anexa 3. 
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ART. 4 

Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ART. 5 

ANMDM şi persoanele prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

ART. 6 

La data publicării in Monitorul Oficial a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii 

nr. 963/2010 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiuni pentru 

contravenţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe 

piaţă a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale 

implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de 

introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, precum şi 

pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată, publicat in Monitorul Oficial al României Partea 

I, nr. 474 din 09 iulie 2010. 

 

ART. 7 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

MINISTRU, 

 

NICOLAE BĂNICIOIU 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-963%20-2010-%28120397%29.html
http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-963%20-2010-%28120397%29.html
http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-963%20-2010-%28120397%29.html
http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-963%20-2010-%28120397%29.html
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Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale 

Preşedinte - Marius Savu 

 

 

Data:___________Semnătura____________ 

Secretar de stat  

Alin Iulian Țucmeanu 

 

Data:___________Semnătura____________ 

Secretar de stat  

Dorel Săndesc 

 

Data:___________Semnătura____________ 

Secretar de stat  

Francisk Iulian Chiriac 

 

Data:___________Semnătura____________ 

Secretar general 

Gabriel Florin Puşcău 

 

Data:___________Semnătura____________ 

Direcţia generală resurse umane, juridic și 

contencios  

Director general, 

Sebastian Ionut Iavor   

 

 

Data:___________Semnătura____________ 

Biroul elaborare, avizare acte administrative,  

reglementare legislaţie europeană 

Şef birou, 

Consilier juridic Cornel Bădicu 

 

 

Data:___________Semnătura____________ 

Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor  

medicale  

Director, 

Mihaela Ela Udrea 

 

 

Data:___________Semnătura____________ 

 


