
INFORMATII UTILE IN PROCESUL DE  AVIZARE AL 
ACTIVITATILOR DE  COMERCIALIZARE ŞI/SAU DE 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN DOMENIUL DISPOZITIVELOR 
MEDICALE 

 
Pentru avizarea activitatilor de import dispozitive medicale, de distributie si 

depozitare dispozitive medicale, de reparare, mentenanta si punere in functiune/ instalare 
dispozitive medicale, optica medicala si protezare, ANMDM, in baza propriei proceduri, 
evalueaza la sediul solicitantului competenta si capabilitatea acestuia. Evaluarea se 
finalizeaza cu un raport de evaluare in baza caruia ANMDM-DEUTM emite avizul de functionare. 

Cu scopul de a facilita procesul de completare a cererii de eliberare a avizului de 
functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale va aducem la cunostiinta 
urmatoarele definitii: 

Importator inseamna orice persoana fizica sau juridica stabilita in interiorul Comunitatii 
care introduce pe piata comunitara un dispozitiv medical dintr-o tara terta. 

Distribuitor inseamna orice persoana fizica sau juridica din lantul de distributie, alta decat 
producatorul sau importatorul, care pune la dispozitie pe piata un dispozitiv medical, pana la 
punctul de punere in functiune. Distributia de dispozitive medicale poate fi EN GROS, atunci 
cand este cu ridicata si utlizatorul final este un utilizator profesionist (spitale, cabinet medical) 
sau un alt distribuitor din acelasi lant de distributie sau EN DETAIL, atunci cand este cu 
amanuntul si utilizatorul final este pacientul. 

Cine trebuie sa solicite avizarea activitatii de distributie si depozitare dispozitive medicale? 
Punerea la dispozitie pe piata inseamna orice furnizare a unui dispozitiv medical, altul decat 
dispozitivul medical supus investigatiei clinice, pentru distributie, consum sau utilizare pe piata 
comunitara in cursul unei activitati comerciale, in schimbul unei plati sau gratuit. 
Ca urmare, toate activitatile de protezare ortopedica, de protezare auditiva, de alte tipuri 
de protezare sau de optica medicala  se finalizeaza prin punerea pe piata de dispozitive 
medicale si in consecinta toate societatile care solicita emiterea unui aviz pentru una sau mai 
multe dintre aceste activitati, trebuie sa solicite si avizarea activitatii de 
distributie/depozitare de dispozitive medicale 
Activitatea de reparare, mentenanta si punere in functiune/ instalare dispozitive medicale poate 
fi insotita de activitatea de distributie/depozitare de dispozitive medicale atunci cand asigura 
service la dispozitivele medicale puse la dispozitie pe piata de detinatorul avizului.  
Atunci cand detinatorul avizului presteaza activitatea de reparare, mentenanta si punere in 
functiune/ instalare dispozitive medicale pentru dispozitive medicale puse la dispozitie pe piata 
de catre terti, nu este necesar sa solicite avizarea activitatii de distributie/depozitare de 
dispozitive medicale. 

Punere in functiune - etapa in care dispozitivul este pus la dispozitia utilizatorului final, 
fiind gata de utilizare pe piata Uniunii Europene, pentru prima data pentru scopul propus; 

Punere la dispozitie pe piata  inseamna  orice furnizare a unui dispozitiv medical, altul 
decat dispozitivul medical supus investigatiei clinice, pentru distributie, consum sau utilizare 
pe piata comunitara in cursul unei activitati comerciale, in schimbul unei plati sau gratuit. 
Utilizator inseamna orice utilizator profesionist in ingrijiri de sanatate sau  orice utilizator laic. 
Utilizator laic inseamna orice persoana care nu are educatie formativa intr-un domeniu relevant 
de ingrijiri de sanatate sau  intr-o disciplina medicala. 
 
 
 



ACTIVITATEA DE EVALUARE INITIALA 
 

Activitatea de evaluare initiala este procesul initiat de o cerere de eliberare a avizului 
de functionare cand solicitantul nu are emis de ANMDM-DEUTM un aviz de functionare sau 
un aviz de functionare emis anterior a fost retras in vederea anularii de catre ANMDM-
DEUTM in baza unui raport de evaluare nefavorabil sau in cazul in care solicitantul nu  a 
respectat obligativitatea preschimbarii avizului in termenul prevazut in Ordinul Ministrului 
sanatatii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului Dispozitive Medicale 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, referitoare la avizarea activitătilor 
în domeniul dispozitivelor medicale, valabil la data retragerii in vederea anularii a avizului de 
functionare. 
 
IMPORTANT:   CEREREA PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE FUNCTIONARE 
SE COMPLETEAZA O SINGURA DATA, IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL NU 
DETINE UN AVIZ DE FUNCTIONARE. 
 
Cererea pentru eliberarea unui aviz de functionare in domeniul dispozitivelor medicale va fi 
insotita obligatoriu de documentele prevazute la art. 5 alin. (3) si/sau (5) din OMS 
1008/2016 si care sunt enumerate in formularul de CERERE PENTRU ELIBERAREA 
AVIZULUI DE FUNCTIONARE pe care puteti sa-l descarcati de la adresa 
http://www.anm.ro/dispozitive-medicale/avize-de-functionare/ 
 
IMPORTANT:   IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL DETINE UN AVIZ DE 
FUNCTIONARE SI DORESTE O MODIFICARE A ACESTUIA (EX: ADAUGARE 
PUNCT DE LUCRU SAU DE NOI PRODUCATORI SAU ALTA ACTIVITATE, 
IMPLICIT RADIERE PL SAU PRODUCATORI SAU ACTIVITATE) SE VA 
COMPLETA O CERERE PENTRU MODIFICAREA AVIZULUI DE FUNCTIONARE 
CU NR ……… DIN DATA …..SI SE COMPLETEAZA ORI DE CATE ORI ESTE 
CAZUL. 
 
Si in acest caz, cererea pentru modificarea avizului de functionare nr….. din data  pentru 
activitati in domeniul dispozitivelor medicale va fi insotita obligatoriu de documentele 
prevazute la art. 5 alin. (3) si/sau (5) din OMS 1008/2016 (care sunt enumerate in formularul 
de cerere pentru eliberarea avizului de functionare). Formularul CERERE PENTRU 
MODIFICAREA AVIZULUI DE FUNCTIONARE puteti sa-l descarcati de la adresa 
http://www.anm.ro/dispozitive-medicale/avize-de-functionare/ 

Asigurati-va ca solicitati in mod explicit adresa/adresele supuse evaluarii si 
activitatea/activitatile supuse controlului prin avizare care au loc la aceste locatii (sediul 
social si/sau sediile secundare) ale persoanei juridice.  
 
Se considera activitate de evaluare initiala si procesul initiat de o cerere de modificare a 
avizului de functionare cand solicitantul are emis de ANMDM-DEUTM un aviz de functionare 
dar solicita extinderea domeniului de activitate prin modificarea domeniului de activitate 
declarat la data solicitarii emiterii avizului de functionare. 
 
IMPORTANT:  NU MODIFICATI FORMULARUL DE CERERE ELIBERARE SAU 
DE MODIFICARE AVIZ!  Acestea reprezinta Anexa 1 si Anexa 5 din Ordinul  nr.1008/2016 
din 6 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Titlului XX din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în 



domeniul dispozitivelor medicale emis de  Ministerul Sănătăţii si publicat în Monitorul Oficial  
nr. 736 din 22 septembrie 2016. 
 
IMPORTANT:  UTILIZATI FORMULARUL DE CERERE ELIBERARE SAU DE 
MODIFICARE AVIZ IN FORMAT DOC SI COMPLETATI SI/SAU MARCATI 
ELECTRONIC ASTFEL INCAT TOATE DATELE SA FIE LIZIBILE.  
COMPLETATI CORESPUNZATOR TOATE CAMPURILE PREVAZUTE. 
 
 IMPORTANT:  UTILIZATI FORMULARELE MODELE M1, M2, M3, M4, M6, M7 SI 
M8  AFLATE PE SITE LA ADRESA http://www.anm.ro/dispozitive-medicale/avize-de-
functionare/ 
 
 
ACTIVITATEA DE EVALUARE DE SUPRAVEGHERE 
 
Cu 30 de zile inainte de implinirea termenului de 24 de luni de la data ultimului proces 
verbal intocmit pentru o unitate de lucrare, unitatile tehnico-medicale au obligatia de a 
transmite la registratura ANMDM o adresa de solicitare a  evaluarii de 
supraveghere(VEZI FORMULAR M5) pe care o puteti descarca de la adresa 
http://www.anm.ro/dispozitive-medicale/avize-de-functionare/. 
Solicitarea de evaluare de supraveghere va fi insotita de documentele prevazute in chestionarul 
pentru evaluarea activitatii specifice.  
 
ACTIVITATEA DE EVALUARE IN VEDEREA PRESCHIMBARII AVIZULUI 
 
Avizele de functionare emise sau preschimbate pana la data intrarii in vigoare a 
prezentelor norme metodologice se preschimba in mod esalonat, pana la data de 31 
decembrie 2018, la solicitarea unitatii respective.  
 
IMPORTANT:   CEREREA PENTRU PRESCHIMBAREA AVIZULUI DE 
FUNCTIONARE ESTE FORMATUL DE CERERE PENTRU ELIBERAREA 
AVIZULUI DE FUNCTIONARE PE CARE SE FACE MENTIUNEA 
PRESCHIMBARE SE COMPLETEAZA O SINGURA DATA, IN CAZUL IN CARE 
SOLICITANTUL DETINE UN AVIZ DE FUNCTIONARE.  EA VA CONTINE TOATE 
DATELE TRECUTE IN AVIZUL PENTRU CARE SE FACE PRESCHIMBAREA 
PRECUM SI IN ANEXELE LA ACEST AVIZ. 
 
Cererea pentru PRESCHIMBAREA avizului de functionare in domeniul va fi insotita 
obligatoriu de documentele prevazute la art. 5 alin. (3) si/sau (5) din OMS 1008/2016 si 
care sunt enumerate in formularul de CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE 
FUNCTIONARE pe care puteti sa-l descarcati de la adresa http://www.anm.ro/dispozitive-
medicale/avize-de-functionare/ 
Avizul preschimbat se emite pe baza raportului de evaluare favorabil emis de ANMDM-
DEUTM in urma unei evaluari initiale pentru activitatea de import  dispozitive medicale 
si/sau pentru activitatea de distributie si depozitatare dispozitive medicale, iar în ceea ce 
priveşte activităţile de reparare, mentenanta si punere in functiune/ instalare dispozitive 
medicale, optica medicala si protezare, în temeiul informaţiilor existente în baza de date a 
ANMDM. 



Adica o persoana juridica ce are aviz pentru distributie dispozitive medicale si protezare 
ortopedica  care solicita preschimbarea avizului de functionare detinut, ea va intra intr-un 
proces de evaluare initiala a activitatii de distributie de dispozitive medicale fabricate de alti 
producatori decat ei insisi, iar pentru activitatea de protezare ortopedica se va interoga baza de 
date a DEUTM si se va lua in considerare propunerea de mentinere a avizului pentru activitatea 
desfasurata la adresa supusa evaluarii consemnata de catre evaluator in ultimul Raport de 
Evaluare de Supraveghere. 
 
 
 
 
 
 


