
 
Pozitia 

OMS  

3467/202

2 

Încercări dispozitive medicale 

Cuantum 

Tarif/DM 

RON 

Numarul 

de 

dispozitive 

medicale 

Suma de plata 

6.1 
Încercări de electrosecuritate pentru dispozitive electromedicale, inclusiv 

cele conexe dispozitivelor medicale generatoare de radiații  
250 

  

6.2 
Încercări de performanțe pentru dispozitive electromedicale, inclusiv cele 

conexe dispozitivelor medicale generatoare de radiații  
180 

  

6.3 Încercări de performanțe pentru dispozitive medicale neelectrice 100 
  

6.10 
Evaluarea documentației în vederea emiterii buletinului de verificare 

periodică 
50 

  

6.11 
Emiterea sau modificarea avizului de utilizare/buletinului de verificare 

periodică 
20 

  

6.12 
Eliberarea la cererea solicitantului a unui exemplar original al raportului 

de încercări 
40 

  

 TOTAL    

Nota: 

1. Încercările de electrosecuritate pentru dispozitive electromedicale (pct. 6.1) nu se efectueaza si nu se tarifeaza pentru dispozitivele 

medicale alimentate de la o sursa electrica interna nereincarcabila (baterie). 

2. Pentru prestarea serviciilor prevăzute la pct. 6.1 - 6.3 este necesara deplasarea la locul de utilizare. Cheltuielile de deplasare, 

respectiv de cazare şi transport, vor fi suportate de către solicitant. Aceste cheltuieli constituie obiectul unei facturi fiscale care se 

emite după efectuarea deplasării. În vederea semnării şi transmiterii către beneficiar a documentelor finale, această factură 

trebuie achitată în termen de 15 zile de la emitere. 

3. Pentru tipurile de dispozitive medicale (sterilizatoare cu abur, aparate de hemodializă, aparate de anestezie şi/sau de ventilaţie, 

electrocardiografe şi monitoare) prevăzute la pct. 7, 9, 10 şi 11 din anexa nr. 1 la OMS 2219/2022 si pentru care emiterea 

buletinului de verificare periodică se poate face pe baza buletinului de verificare tehnică, emis de un operator economic avizat de 

ANMDMR, tariful va fi suma dintre punctul 6.10 si 6.11 multiplicat pentru fiecare dispozitiv medical. 

4. Acest formular se transmite in format electronic la adresa de e-mail: registratura@anm.ro  

sau in format letric la registratura ANMDMR din Bucuresti, Str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1, 

Bucuresti.  
Solicitant:  

 

  
 

Nume:  

Adresa completă:  

Telefon:  

Fax: 

E-mail:  

Cont IBAN:  

Banca: 

Nr. înreg. la Reg. 

Comerţului: 

 

Cod fiscal:  

Persoana cu evidenta dispozitivelor medicale:  

Nume și prenume:  

Mobil:  

E-mail:  

Semnatarii îşi asumă răspunderea că datele din prezentul formular sunt corecte. 

 

Data ……………………………                                                    Numele, semnătura, ştampila 

FORMULAR PLATA TARIF INCERCARI DISPOZITIVE MEDICALE (DM) 

(anestezie, ventilatie, ecografe, ekg, monitoare, defibrilatoare, electrochirurgie cu curenti de inalta frecventa, 

incubatoare, hemodializa, sterilizatoare ) 

EMITERE BULETIN DE VERIFICARE PERIODICA / AVIZ DE UTILIZARE 

mailto:registratura@anm.ro

