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   ANEXA 1 

    la normele metodologice 

 

 

CERERE/NOTIFICARE 

pentru eliberarea unui aviz de funcţionare pentru activităţi în domeniul 

dispozitivelor medicale 

nr. ........ din ............. 

 

    Către 

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI  

    A DISPOZITIVELOR MEDICALE 

 

    Persoana fizică autorizată/juridică: ..................., cu sediul social în: ................. 

şi puncte de lucru în: ............, tel. .............., fax ................, CUI ................., 

    Numărul de înregistrare la registrul comerţului .........................., cont IBAN 

..................., reprezentată prin ............................., e-mail: ....................., având 

funcţia de .............................., 

    solicit eliberarea avizului de funcţionare pentru activităţile de: 

    |_| import dispozitive medicale; 

    |_| distribuţie/depozitare dispozitive medicale; 

    |_| protezare: |_| ortopedică; |_| auditivă; |_| alte tipuri; 

    |_| optică medicală; 

    |_| reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare pentru dispozitive 

medicale din categoriile:  

    .......................................................................... 

    .........................................................................; 

    

    Persoana de contact din cadrul firmei pentru probleme de securitate a 

dispozitivelor medicale şi de vigilenţă este: 

    .......................................................................... 

    Declar că societatea comercializează dispozitive medicale cu marcaj CE 

fabricate de următorii producători, având calitatea de 

distribuitor/importator/reprezentant autorizat, după caz: 

 
 Producător             Ţara          D       I        RA 

                                         _       _        _     

 1. .................   ............... |_|     |_|      |_|       

                                         _       _        _      

 2. .................   ............... |_|     |_|      |_|   

                                         _       _        _ 

 3. .................   ............... |_|     |_|      |_| 

                                                 _        _                 

 4. .................   ............... |_|     |_|      |_| 

D-distribuitor; I-importator; RA-reprezentant autorizat 

    În cazul mai multor producători se completează o anexă la 

prezenta cerere. In dreptul fiecarui producator se va specifica daca 

dispozitivele medicale importate/depozitate/distribuite sunt noi 

(N), second-hand (SH) sau complet recondiționate (CR). 
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    Anexez următoarele documente: 

    Pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. a) și b) din Normele metodologice de 

aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea 

activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale din prezentul ordin: 

    1. copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt 

înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante; 

    2. copie certificată spre conformitate a certificatului constatator/furnizare de 

informații extinse emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte 

obiectul de activitate al societăţii, pentru unităţile solicitante care au obligaţia să 

se înregistreze la oficiul registrului comerţului; 

    3. pentru fiecare producător pentru care solicitantul se înregistrează ca 

importator sau distribuitor, următoarele documente: 

    a) copie certificată spre conformitate  a declaraţiei de conformitate CE emisă 

de producător pentru dispozitivul medical distribuit (pentru dispozitive medicale 

noi sau complet recondiționate); 

    b) copie certificată spre conformitate  a certificatului de conformitate CE 

valabil pentru dispozitivul distribuit (pentru dispozitive medicale noi sau 

complet recondiționate), după caz; 

    4. notificarea (împuternicirea) de la producătorul pe care persoana juridică îl 

reprezintă în Uniunea Europeană, după caz. 

    5. declarație privind înțelegerea obligativității notificării dispozitivelor 

medicale puse în funcțiune pe teritoriul României, conform prevederilor legale 

in vigoare privind înregistrarea dispozitivelor medicale (pentru dispozitive 

medicale noi sau complet recondiționate). 

    6. declarație privind înțelegerea obligației de a raporta periodic ANMDM, la 

un interval de 6 luni, dispozitivele medicale pe care le importă si/sau distribuie 

pe teritoriul României (pentru dispozitive medicale noi sau complet 

recondiționate), conform procedurii ANMDM. 

    7. declarație privind înțelegerea obligației ca, înainte de punerea in funcțiune, 

să solicite emiterea avizului de utilizare al dispozitivului medical distribuit 

pentru fiecare utilizator final, conform procedurii ANMDM (pentru dispozitive 

medicale second-hand). 

    8. documente privind capabilitatea de depozitare dispozitive medicale: 

    8.1) declaraţie privind domeniul de activitate desfăşurat; 

    8.2) autorizaţie sanitară de funcţionare sau proces-verbal de constatare a 

condiţiilor igienico-sanitare emise de direcţiile judeţene de sănătate publică, 

respectiv de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti sau 

autorizaţie de mediu, dupa caz; 

    8.3) dovada deţinerii spaţiului, în copie certificată, la care se anexează planul 

încăperilor, cu precizarea dimensiunilor, compartimentărilor şi destinaţiilor 

acestora; 

    8.4) lista cuprinzând personalul de specialitate al unităţii, la care se anexează 

copii de pe documentele de studii şi instruiri punctuale; 

    8.5) lista echipamentelor necesare monitorizarii condițiilor de mediu; 

documente de proveniență si certificate etalonare pentru acestea; 

    8.6) copie de pe certificatul de conformitate a sistemului de management al 

calităţii cu cerinţele SR EN ISO 9001(ed.in vigoare) sau SR EN ISO 
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13485(ed.in vigoare) - pentru unități cu mai mult de 3 angajați  personal de 

specialitate. 

    8.7) instrucţiuni de lucru referitoare la activităţile desfăşurate sau procedurile 

de lucru specifice pentru unităţile care au implementat SR EN ISO 9001(ed.in 

vigoare) sau SR EN ISO 13485(ed.in vigoare); 

 

    Pentru activităţile prevăzute la art. 3 lit. c, d) şi e) din Normele metodologice 

de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor 

medicale din prezentul ordin: 

    1. copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt 

înscris oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unităţii solicitante; 

    2. copie certificată spre conformitate a certificatului constatator/furnizare de 

informații extinse emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte 

obiectul de activitate al societăţii, pentru unităţile solicitante care au obligaţia să 

se înregistreze la oficiul registrului comerţului; 

    3. copie certificată spre conformitate a statutului societăţii/actul constitutiv; 

    4. autorizaţie sanitară de funcţionare sau proces-verbal de constatare a 

condiţiilor igienico-sanitare emise de direcţiile judeţene de sănătate publică, 

respectiv a municipiului Bucureşti sau autorizaţie de mediu, după caz; 

    5. dovada deţinerii spaţiului, în copie certificată, la care se anexează planul 

încăperilor, cu precizarea dimensiunilor, compartimentărilor şi destinaţiile 

acestora; 

    6. lista cuprinzând personalul de specialitate al unităţii, la care se anexează 

copii de pe documentele de studii şi instruiri punctuale; 

    7. declaraţie privind domeniul de activitate desfăşurat (pentru reparare, 

mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare se vor menţiona categoriile şi tipurile 

de dispozitive medicale pentru care se execută lucrări de reparare, mentenanţă şi 

punere în funcţiune/instalare; 

   8. lista privind echipamentele şi dispozitivele de măsurare şi monitorizare 

cuprinzând seria, anul de fabricaţie, data ultimei etalonări/calibrări; 

    9. instrucţiuni de lucru referitoare la activităţile desfăşurate sau procedura de 

reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare pentru unităţile care au 

implementat SR EN ISO 9001 ediţia în vigoare sau SR EN ISO 13485 ediţia în 

vigoare, referitoare la activităţile desfăşurate; 

    10. copie de pe certificatul de conformitate a sistemului de management al 

calităţii cu cerinţele SR EN ISO ediţia în vigoare sau SR EN ISO 13485 ediţia în 

vigoare pentru unităţi care prestează activităţi în domeniul reparare, mentenanţă 

şi punere în funcţiune/instalare dispozitive medicale, protezare auditivă, 

protezare ortopedică, alte tipuri de protezare. 

 

 

    Data ................                 Semnătura şi ştampila .............. 

 

  

 


