
M1

1



Cerințe de reglementare de siguranţă şi de performanţă

Domenii reglementate
(OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei
Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor)

❑ 1.Echipamente de joasă tensiune 

❑ 2. Recipiente sub presiune 

❑ 3. Jucării 

❑ 4. Produse pentru construcţii 

❑ ……………………………………..

❑ 9. Dispozitive medicale implantabile active 

❑ …………………………………………………

❑ 13. Dispozitive medicale 

❑ ………………………………………………………

❑ 19. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

❑ 50 ……………………………………………….
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Dispozitive medicale

 Termometre

 Bandaje 

 Prezervative

 Lentile de contact

 Seringi 

 Materiale de sutură

 Stimulatoare cardiace

 Proteze ortopedice

 Computer tomograf

 Angiograf

 Aparat de rezonanţă magnetică
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Dispozitiv medical

Orice instrument, aparat, mașină, program informatic, implant, reactiv sau
alt articol, destinat de către producător a fi utilizat, separat sau în
combinație, pentru ființele umane, într-unul sau mai multe dintre scopurile
medicale următoare: 

— diagnosticare, prevenire, monitorizare, prevedere, prognozare, 
tratament sau ameliorare a unei boli; 

— diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorarea unei leziuni sau a 
unui handicap sau o compensare a acestora; 

— investigare, înlocuire sau modificare a unei structuri anatomice sau a 
unui proces ori stări fiziologice sau patologice; 

— furnizarea de informații prin intermediul examinării in vitro a unor probe 
prelevate din organismul uman, inclusiv donări de organe, sânge și
țesuturi, 

și care nu își îndeplinește acțiunea principală propusă prin mijloace
farmacologice, imunologice sau metabolice, în sau asupra organismului
uman, dar care poate fi asistat în îndeplinirea funcției sale prin astfel de 
mijloace. 
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Dispozitiv medical

Sunt considerate a fi dispozitive medicale următoarele produse: 

— dispozitivele utilizate în scopul controlului sau favorizării concepţiei; 

— produsele destinate în mod special curăţării, dezinfectării sau sterilizării 

dispozitivelor menţionate la articolul 1 alineatul (4), precum și ale acelora 

menţionate la primul paragraf de la acest punc 
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Dispozitiv activ

 orice dispozitiv a cărui funcționare se bazează pe o sursă de energie alta
decât cea generată în acest scop de către organismul uman sau de
gravitație și care acționează prin schimbarea densității sau convertirea
acestei energii.

Software-ul este considerat a fi un dispozitiv activ

Dispozitiv implantabil
• orice dispozitiv, inclusiv cele care sunt parțial sau integral absorbite, care

este destinat:

— a fi introdus în întregime în organismul uman; sau

— a înlocui o suprafață epitelială sau suprafața ochiului, printr-o intervenție
clinică și care este destinat să rămână în organism după procedură.

Orice dispozitiv destinat să fie introdus parțial în organismul uman printr-o
intervenție clinică și să rămână în organism după procedură timp de cel puțin
30 de zile este considerat, de asemenea, a fi un dispozitiv implantabil;
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Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro 

 Orice dispozitiv medical care este un reactiv, produs de reacţie, 

calibrator, material de control, trusă, instrument, aparat, echipament, 

software sau sistem, utilizat fie separate, fie în combinaţie, destinat 

de producător pentru a fi utilizat in vitro pentru examinarea de probe, 

inclusiv a sângelui şi ţesuturilor donate, derivate din organismul 

uman în scopul exclusiv sau principal de a furniza informaţii:

- privind un proces sau o stare fiziologică sau patologică; 

- privind o disfuncţie congenitală fizică sau mentală; 

- privind predispoziția la o anumită afecțiune sau boală; 

- pentru stabilirea gradului de siguranță și compatibilitate cu 

beneficiarii potențiali;

- pentru a prevedea răspunsul sau reacțiile la un tratament; 

- pentru stabilirea sau monitorizarea unor măsuri terapeutice .
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Cerințe de reglementare de siguranţă şi de performanţă

❑ Cadrul actual de reglementare al Uniunii Europene pentru

dispozitivele medicale, vizează o gamă foarte largă de produse, de

la dispozitive medicale simple (plasturi, stetoscop, instrumentar,

pipete etc) la cele complexe (stimulatoare cardiace implantabile,

computer tomograf, RMN etc)

❑ Cerințele de reglementare de siguranţă şi de performanţă sunt

cuprinse în trei directive europene / două regulamente
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Legislaţia europeană privind dispozitivele 

medicale

Cerințe de reglementare de siguranţă şi de performanţă privind 

dispozitivele medicale
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DIRECTIVE EUROPENE:

❖ Directiva 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale

(MDD)- abrogată la 26 mai 2021

❖ Directiva 90/385/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale

active implantabile (AIMD) - abrogată la 26 mai 2021

❖ Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru 

diagnostic in vitro (IVDD) - abrogată la 26 mai 2022



Legislaţia naţională privind dispozitivele 
medicale

Transpunerea directivelor europene privind dispozitivele medicale în 
legislaţia naţională
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❖ Directiva 93/42/CEE

❖ Directiva 90/385/CEE

❖ Directiva 98/79/CE 

❖ Hotărârea nr. 54/2009 privind condiţiile 

introducerii pe piaţă a dispozitivelor 

medicale - abrogată de la 11 iunie 2021

❖ Hotărârea nr. 55/2009 privind

dispozitivele medicale implantabile

active - abrogată de la 11 iunie 2021

❖ Hotărârea nr. 798/2003 privind stabilirea 

condiţiilor de introducere pe piaţă şi de 

utilizare a dispozitivelor medicale pentru 

diagnostic in vitro



ÎNCEPUTURI

❑ Legislaţia UE în vigoare datează din anii 90 si nu a ţinut pasul cu
progresele tehnologice şi ştiinţifice din ultimii 30 de ani

❑ In 2010, in Franta, scandalul implanturilor mamare din silicon,
frauduloase, (PIP) și problemele cauzate de protezele metalice
pentru articulația șoldului au adus în atenția publicului larg si a
autoritatilor necesitatea revizuirii legislatiei

❑ În anul 2012 Comisia Europeană a propus noi reglementări pentru
dispozitivele medicale şi dispozitivele medicale pentru diagnostic in
vitro

❑ Aproape 5 ani (sept 2012- aprilie 2017 ) au durat negocierile dintre
Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene şi Parlamentul
European, cu privire la proiectele MDR - Regulament pentru
dispozitive medicale şi IVDR – Regulamentul pentru dispozitive
medicale pentru diagnostic in vitro
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❑5 aprilie 2017, adoptarea Regulamentului pentru dispozitive

medicale şi Regulamentului pentru dispozitive medicale pentru

diagnostic in vitro

❑Aceste regulamente înlocuiesc directivele şi se aplica integral după

4 ani (MDR), respectiv 5 ani (IVDR)

❑Cele două regulamente se aplica direct în statele membre, fără să

fie necesar să fie puse în aplicare în legislaţia naţională

❑Au fost necesare noi reglementări privind trasabilitatea, deoarece

în prezent nu este întotdeauna posibil să se asigure trasabilitatea

dispozitivelor medicale şi a dispozitivelor medicale pentru diagnostic

in vitro până la furnizorul lor



❑ În prezent pacienții, cadrele medicale și alte părți interesate nu au
acces la informații esențiale privind modul în care dispozitivele
medicale și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro au fost
evaluate și care sunt dovezile clinice care demonstrează că ele sunt
sigure și eficiente

❑ Este necesară o mai mare transparență

❑ Comisia a propus un cadru de reglementare robust și
transparent, care să ofere instrumentele necesare pentru
o gestionare sustenabilă, eficientă și credibilă a sistemului

❑ Statele membre ale UE interpretează şi pun în aplicare actualele
reglementări în moduri diferite, ceea ce determină niveluri diferite de
protecţie a pacienţilor şi a sănătăţii publice în Uniunea Europeană.
De asemenea creează obstacole pentru piaţa unică.
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❑ REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de

modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a

Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor

90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului - MDR

❑ REGULAMENTUL (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru

diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei

2010/227/UE a Comisiei - IVDR
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Regulamente noi privind dispozitivele 
medicale 

❑ REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale,
de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.
178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a
Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului – MDR

❑ Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al
Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei
2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.
1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

❑ REGULAMENTUL (UE) 2020/561 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745

privind dispozitivele medicale, în ceea ce privește datele aplicării anumitor dispoziții

ale sale

MDR înlocuiește directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE dela 26 mai 2021

https://ec.europa.eu/health/md_newregulations/overview_en
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Regulamente noi privind dispozitivele 
medicale 

❑ REGULAMENTUL (UE) 2017/746 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind
dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de
abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a
Comisiei - IVDR

❑ Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al
Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic
in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a
Comisiei

❑ REGULAMENTUL (UE) 2022/112 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 25 ianuarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE)
2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive
medicale pentru diagnostic in vitro și amânarea aplicării condițiilor pentru
dispozitivele produse intern

IVDR înlocuiește Directiva 98/79/CE 
https://ec.europa.eu/health/md_newregulations/overview_en



ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.46 din 9 iunie 2021
privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 

2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a 

Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare 

a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.588/11.06.2021

 Stabileşte cadrul instituţional, precum şi măsurile necesare pentru
asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE)
2017/745 (art.1)

 Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din
România este autoritate competentă în domeniul dispozitivelor
medicale, precum și autoritate de supraveghere a pieței în domeniul
dispozitivelor medicale(art. 2)
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ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.46 din 9 iunie 2021
privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 

2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a 

Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare 

a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.588/11.06.2021

 Stabileşte cadrul instituţional, precum şi măsurile necesare pentru
asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE)
2017/745 (art.1)

 Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din
România este autoritate competentă în domeniul dispozitivelor
medicale, precum și autoritate de supraveghere a pieței în domeniul
dispozitivelor medicale(art. 2)
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ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.46 din 9 iunie 2021

Art. 32 - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,

Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a

dispozitivelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 94 din 17 februarie 2009, cu modificările ulterioare, precum și Hotărârea

Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 25 februarie

2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

19



20

* ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.46/2021
Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 33, alin. (3) din OUG nr.46/2021

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordinul

ministrului sănătăţii nr. 1009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor

medicale în baza naţională de date, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.705 din 12 septembrie 2016, cu completările

ulterioare, se abrogă, cu excepţia prevederilor art.4, lit.b), art.5, art.7, alin.

(1)-(3), art.8, art.12, art.13, anexei nr.1 şi anexei nr.4.
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MDD 93/42/EEC AIMDD 90/385/EEC

MDR 2017/745

IVMDD 98/79/EC

IVDR 2017/746
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DIRECTIVE REGULAMENTE
LEGISLATIE 

EUROPEANA

LEGISLATIE 
NATIONALA

HOTARARI DE 
GUVERN

CETATENI, 
COMPANII



Principalele modificări cuprinse în noile Regulamente

❑ Domeniu de aplicare mai vast și mai clar al legislației UE, extins pentru a

include, de exemplu, implanturi în scopuri estetice, dispozitive care nu au

scop medical

❑ O supraveghere mai strictă a organismelor independente de evaluare a

conformității („organisme notificate”) de către autoritățile naționale

❑ Mai multe competențe pentru organismele notificate în raport cu producătorii

❑ Drepturi și responsabilități mai clare pentru producători, reprezentanți

autorizați, importatori și distribuitor
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❑ Bază de date mărită privind dispozitivele medicale (Eudamed)

❑ O mai bună trasabilitate a dispozitivelor pe tot parcursul lanțului de
distribuţie

❑ Reglementări mai stricte pentru investigațiile clinice

❑ Introducerea unor reguli de clasificare pentru IVD

❑ Crearea unui grup de coordonare privind dispozitivele
medicale alcătuit din membri care reprezintă autorități naționale
competente în domeniul dispozitivelor medicale, pentru a se asigura
o mai bună coordonare între statele membre.
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NOILE REGULAMENTE
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NOI CARACTERISTICI
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ASPECTE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE…
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NOI CONCEPTE ȘI ACTORI

MDR introduce noi roluri :

 „Operator economic” înseamnă un producător, un reprezentant
autorizat, un importator, un distribuitor;

 „Grupul de coordonare a dispozitivelor medicale”, MDCG –
fiecare SM nominalizeaza 2 experti. Atributii in evaluarea ON,
decizii privind clasificarea DM, elaborarea SC si a standardelor,
consilierea in punerea in aplicare a MDR. MDCG este prezidat de
un reprezentant al Comisiei.

 „Persoana responsabilă de conformitatea cu reglementările” –
art. 15 al MDR
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Proceduri de clasificare și evaluare a conformității

Noi reguli de clasificare, reguli care s-au modificat (ex. pentru

software independent).

Noi proceduri de evaluare a conformității - modul în care acestea

diferă de cele prevăzute în MDD.
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Cerințe esențiale de performanță și siguranță

Extinderea anexei I a MDD cu „cerințele sale esențiale”. Noi

cerințe legale, inclusiv cerințele privind documentația tehnică

conform anexei II.
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UDI, EUDAMED, înregistrare

Printre cele mai importante modificări introduse de MDR este

cerința unei identificări clare a produselor și înregistrarea acestui

UDI, alături de multe informații suplimentare, în cadrul EUDAMED.
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Supraveghere post-comercializare (PMS), 

monitorizare clinică post-comercializare (PMCF), 

evaluare clinică

 Cerințele privind evaluarea clinică, PMS sau PMCF sunt greu

comparabile cu cele din MDD. Au fost introduse „Raportul de

evaluare clinică”, „Raportul de supraveghere post-

comercializare” și „Raportul de actualizare a siguranței

periodice”.

 Cerintele sunt mult mai dure si se adreseaza producatorilor.

Importatorii si distribuitorii trebuie sa colaboreze cu acestia si

sa le puna la dispozitie toate informatiile referitoare la

comportamentul produselor in utilizare.
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1. Proceduri de clasificare și evaluare a conformității

33

MDD – Anexa IX

I, Is, Im, IIa, IIb, III

AIMD

Implantabile active -

NECLASIFICATE

I, Is, Im, Ir, IIa, IIb, III

III

MDR – Anexa VIII
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 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

 Tot producatorul declara conformitatea. Nu a fost introdusa
vreo autoritate care sa autorizeze produsele (ca FDA sau EMA).

 Prin întocmirea declarației de conformitate UE, producătorul își
asumă responsabilitatea pentru conformitatea cu cerințele
prezentului regulament și ale tuturor celorlalte dispoziții legale
ale Uniunii, aplicabile dispozitivului.
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Ir

 Art. 17 al MDR - Reprelucrarea și utilizarea ulterioară a

dispozitivelor de unică folosință pot avea loc numai dacă

dreptul intern permite acest lucru ….

ÎN ROMÂNIA

 OUG 46/2021, art.4

(1) Este interzisă reprelucrarea în vederea reutilizării în instituțiile 

sanitare publice și private a dispozitivelor și materialelor de unică 

folosință. 

(2) Este interzisă utilizarea în instituțiile sanitare publice și 
private a dispozitivelor medicale de unică folosință, reprelucrate.
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2. PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITATII



 Pentru produsele critice (implantabile active – cls. III, produse

care incorporeaza substante absorbabile, produse destinate sa

administreze sau sa elimine medicamente – cls. IIb) trebuie

urmate proceduri specifice, cu implicarea grupului de experti

(va fi un registru)

 Increderea comisiei in NB este limitata. Scopul procedurilor de

evaluare a conformitatii este sa dovedeasca conformitatea cu

cerintele esentiale aplicabile. Acum ne referim la cerinte

generale de securitate si performanta. In trecut producatorii

foloseau standardele armonizate pentru a demonstra

conformitatea. Acum, Comisia a introdus aditional Specificatiile

Comune.
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„specificații comune” (SC) 

înseamnă un set de cerințe tehnice și/sau clinice, altele

decât cele prevăzute de un standard, care reprezintă un

mijloc de conformare la obligațiile juridice aplicabile

unui dispozitiv, proces sau sistem
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Dispozitivele care sunt in conformitate cu SC se presupune ca

sunt in conformitate cu cerintele regulamentului.

Producatorii trebuie sa se conformeze cerintelor SC, altfel ei

trebuie sa demonstreze in mod corespunzator ca au ales solutii

care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor regulamentului.

 Exista standarde suficiente?

 SC nu sunt doar pentru cerintele esentiale ci, de asemenea,

pentru domenii ca: supraveghere clinica post comercializare,

documentatie clinica si investigatie clinica.
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STANDARDE 

ARMONIZATE

CERINTELE 

REGULAMENTULUI

SPECIFICATII 

COMUNE

NOU

DEMONSTREAZA 

CONFORMAREA 

CU

DEMONSTREAZA 

CONFORMAREA 

CU



ANEXA VIII
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Regula 14: incorporeaza 

medicamente
Regula 15: contraceptie

Regula 16: dezinfectie

Regula 17: inregistrare imagini-

iradiere cu raze X

Regula 18: incorporeaza tesuturi 

sau celule 
Pungi de sange

Regula 19: incorporeaza 

nanomateriale (nou)
Regula 20: inhalare (nou)

Regula 21: substante introduse in 

organism (nou)

Regula 22: dispozitive terapeutice 

active critice (nou)

Regula 1: clasa I daca nu ....

Regula 2: directionare sau depozitare 

sange ...
Regula 3: modificarea compozitiei 

biologice sau chimice

Regula 4: contact cu tegument lezat...

Regula 5: clasa I  daca nu....
Regula 6: utilizare temporara
Regula 7: utilizare pe termen scurt
Regula 8: implantabile si utilizare pe 

termen lung

Regula 9: terapeutic activ

Regula 10: destinate diagnosticarii si 

monitorizarii

Regula 11: software

Regula 12: administrare sau 

eliminare...
Regula 13: altfel, clasa I

neschimbat
Schimbare minora

Schimbare relevanta
Schimbare substantiala sau noutate



 Majoritatea regulilor noi de clasificare sunt datorate faptului ca MDR este aplicabil si

DM implantabile active.

 O schimbare majora de clasificare se refera la software, asa cum rezulta din regula 11

Regula 11

 Software-ul destinat să furnizeze informații care sunt utilizate pentru a lua

decizii în scopul diagnosticării sau în scop terapeutic face parte din clasa IIa, cu

excepția cazului în care astfel de decizii au un impact care ar putea conduce la:

 — decesul sau o deteriorare ireversibilă a stării de sănătate a unei persoane, situație

în care face parte din clasa III; sau

 — o deteriorare gravă a stării de sănătate a unei persoane sau o intervenție

chirurgicală, situație în care face parte din clasa IIb.

 Software-ul destinat să monitorizeze procesele fiziologice face parte din clasa IIa, cu

excepția cazului în care este destinat monitorizării parametrilor fiziologici vitali, pentru

care variațiile parametrilor respectivi sunt de așa natură încât ar putea conduce la un

pericol iminent pentru pacient, situație în care face parte din clasa IIb.

 Orice alt software face parte din clasa I.

Sotware-ul, in toate cazurile are ca scop diagnosticarea si terapia, altfel nu ar fi DM.

Astfel, nicio clasa I nu a mai ramas pentru software.
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3. CERINTE ESENTIALE

43

MDD

CERINTE ESENTIALE

(ANEXA I)

MDR

CERINTE GENERALE DE 

SECURITATE SI 

PERFORMANTA

(ANEXA I)

MDR

DOCUMENTATIE 

TEHNICA

(ANEXA II)
NOU



4. UDI & EUDAMED

UDI = numar unic de identificare al produsului si al

producatorului

UDI = DI + PI

Necesitatea UDI a aparut pentru a se asigura trasabilitatea

produselor in caz de rechemare si, prin aceasta, sa

imbunatateasca siguranta post vanzare. Se doreste ca UDI

sa ajute la lupta impotriva produselor contrafacute. UDI

urmareste produsele de la proiectare, inregistrare, furnizare,

logistica, supraveghere post comercializare, cumparare si

utilizare efectiva samd, pana la eliminare. Astfel, UDI nu

afecteaza doar producatorii ci si intreg lantul de clienti si

autoritati. Producatorii folosesc UDI in EUDAMED.
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Din 26 mai 2021 este obligatorie inscriptionarea

UDI in declaratia de conformitate

Dispozitiv medical 

conform MDR 

2017/745  

Dispozitive 

implantabile și 

dispozitive clasa III 

Dispozitive 

clasa IIa și IIb 

Dispozitive clasa I 

Aplicarea suportului

UDI pe etichetele

dispozitivelor

medicale

26 MAI 2021 26 MAI 2023 26 MAI 2025 

Dispozitiv medical 

pentru diagnostic in 

vitro conform IVDR 

2017/746  

Dispozitive medicale 

pentru diagnostic in 

vitro Clasa D 

Dispozitive medicale 

pentru diagnostic in 

vitro 

Clasa C și B 

Dispozitive medicale 

pentru diagnostic in 

vitro Clasa A 

Aplicarea suportului

UDI pe etichetele

dispozitivelor pentru

diagnostic in vitro 

26 MAI 2023 26 MAI 2025 26 MAI 2027 
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https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_topics-

interest/docs/md_faq_udi_en.pdf 

Pentru obtinerea UDI, producatorii trebuie sa se adreseze uneia dintre cele 4

entități desemnate de Comisia Europeană in acest sens:

a). GS1 AISBL

b). Health Industry Business Communications Council (HIBCC)

c). International Council for Commonality in Blood Banking Automation

(ICCBBA)

d). Informationsstelle für Arzneispezialitäten - IFA GmbH

Orice producător va atribui un UDI unic unui dispozitiv și tuturor nivelurilor

superioare de ambalare înainte de a introduce dispozitivul pe piață, cu excepția

dispozitivelor medicale fabricate la comandă și a celor care fac obiectul unei

investigații/studiu de performanță.
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5. SUPRAVEGHEREA POST COMERCIALIZARE

EUDAMED colecteaza datele post comercializare.

Schimbarile referitoare la supravegherea post comercializare

introduse de MDR sunt substantiale. MDD abia daca mentiona

supravegherea post comercializare si urmarirea clinica post

comercilizare.

MDR are doua capitole dedicate acestor aspecte (cap VI si VII). De

asemenea exista doua noi anexe.
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MDR ofera un ghid destul de amanuntit pentru

planificarea datelor care sa fie luate in considerare in

evolutia datelor si a posibilelor masuri care sa fie luate.

Pe langa aceste masuri, producatorul trebuie sa emita

rapoart de supraveghere post comercializare pentru

dm clas I sau raport periodic actualizat privind

siguranța, pentru celelalte clase.
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 Anexa I MDR – 23.2. Informațiile de pe etichetă

Eticheta cuprinde toate informațiile următoare: 

...........(q) precizarea că dispozitivul este un dispozitiv medical. 

Dacă dispozitivul este destinat numai investigației clinice, 

mențiunea „exclusiv pentru investigații clinice”.
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TERMEN NOU DEFINIT

 „punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare, contra

cost sau gratuit, a unui dispozitiv, altul decât un dispozitiv care

face obiectul unei investigații, în scop de distribuire, consum

sau utilizare pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale;

 „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție pe

piața Uniunii a unui dispozitiv, altul decât un dispozitiv care face

obiectul unei investigații;

 „punere în funcțiune” înseamnă etapa în care un dispozitiv, altul

decât un dispozitiv care face obiectul unei investigații, a fost

pentru prima dată pus la dispoziția utilizatorului final ca fiind

gata de utilizare pe piața Uniunii conform scopului său propus;
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TERMEN NOU DEFINIT

 „dispozitiv falsificat” înseamnă orice dispozitiv pentru care se

prezintă în mod fals identitatea sa și/sau sursa sa și/sau a

certificatele sale privind marcajul CE ori documentele

referitoare la procedurile de marcaj CE.

Această definiție nu include neconformitățile neintenționate.
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MODIFICARE  TERMEN  RA

 „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau

juridică stabilită în Uniune, care a primit și a acceptat un mandat

scris din partea unui producător din exteriorul Uniunii, pentru a

acționa în numele producătorului în legătură cu sarcini

specificate privind obligațiile acestuia din urmă care decurg din

prezentul regulament.
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Mandatul obligă reprezentantul autorizat să:

(a) verifice faptul că declarația de conformitate UE și
documentația tehnică au fost întocmite și, după caz, că o
procedură corespunzătoare de evaluare a conformității a fost
îndeplinită de către producător;

(b) păstreze la îndemâna autorităților competente o copie a
documentației tehnice, a declarației de conformitate UE și,
dacă este cazul, a unei copii a certificatului relevant, inclusiv a
oricărei modificări și a oricărui supliment;

(c) respecte obligațiile de înregistrare a DM;

(d) puna la dispoziția unei autorități competente, la cerere, a
tuturor informațiilor și a întregii documentații necesare pentru
a demonstra conformitatea unui dispozitiv, redactate într-o
limbă oficială a Uniunii stabilită de statul membru vizat;
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Mandatul obligă reprezentantul autorizat să:

(e) transmita către producător orice solicitare de eșantioane sau de acces

la un dispozitiv din partea unei autorități competente din statul membru în

care reprezentantul autorizat își are sediul social și sa verifice faptul că

autoritatea competentă respectivă primește eșantioanele sau că i se

acordă accesul la dispozitiv;

(f) coopereze cu autoritățile competente în orice acțiune preventivă sau

corectivă întreprinsă pentru eliminarea sau, dacă acest lucru nu este

posibil, pentru atenuarea riscurilor prezentate de dispozitive;

(g) informeze imediat producătorul cu privire la reclamațiile și rapoartele

provenite de la profesioniști din domeniul sănătății, pacienți și utilizatori

referitor la incidente suspectate a fi cauzate de un dispozitiv pentru care

au fost desemnați;

(h) denunțe mandatul în cazul în care producătorul acționează contrar

obligațiilor care îi revin în temeiul regulamentului.
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Art. 11 al MDR

 în cazul în care producătorul nu a respectat obligațiile impuse

de MDR, RA este răspunzător din punct de vedere juridic pentru

dispozitivele defecte, pe aceeași bază și în solidar cu

producătorul.

 un RA care își denunță mandatul, informează imediat AC din

statul membru în care este stabilit și, dacă este cazul, ON care a

fost implicat în evaluarea conformității dispozitivului cu privire

la denunțarea mandatului și la motivele acesteia.
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CARDUL DE IMPLANT – ART. 18 al MDR

 Producătorul unui dispozitiv implantabil furnizează împreună

cu dispozitivul un card de implant care contine informații care

permit identificarea dispozitivului, inclusiv denumirea

dispozitivului, numărul de serie, numărul de lot, UDI-ul, modelul

dispozitivului, precum și numele, adresa și site-ul

producătorului.
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CARDUL DE IMPLANT

Impreuna cu dispozitivul implantabil vor fi furnizate urmatoarele:

 orice avertisment, măsură de precauție sau altă măsură care

trebuie luată de pacient sau de un profesionist din domeniul

sănătății cu privire la interferența reciprocă cu influențe externe,

controale medicale sau condiții de mediu ce pot fi prevăzute în

mod rezonabil;

 orice informație cu privire la durata de viață propusă a

dispozitivului și la acțiunile ulterioare necesare;

 orice altă informație menită să asigure o utilizare sigură a

dispozitivului de către pacient.
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Articolul 6 al MDR Vânzările la distanță (on-line)

 Societatile informationale (SI) comercializeaza doar DM

conforme;

 SI sunt obligate sa puna la dispozitia autoritatii competente

declaratiile de conformitate ale DM comercalizate;

 Un stat membru poate, din motive de protecție a sănătății

publice, solicita unui prestator de servicii ale SI, să își înceteze

activitatea.
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Articolul 7 Indicații (Publicitate)

Pe etichete, în instrucțiunile de utilizare, în materiale promoționale

este interzisă utilizarea de texte, nume, mărci, imagini și semne

figurative sau de altă natură care ar putea induce în eroare

utilizatorul sau pacientul în ceea ce privește scopul propus,

siguranța și performanța dispozitivului prin:

(a) atribuirea unor funcții și proprietăți dispozitivului pe care

acesta nu le prezintă;

(b) crearea unei false impresii în legătură cu tratamentul sau cu

diagnosticul, cu funcții sau cu proprietăți pe care dispozitivul nu

le prezintă;
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(c) neinformarea utilizatorului sau a pacientului cu privire la

probabilitatea unor riscuri asociate cu utilizarea dispozitivului în

conformitate cu scopul său propus;

(d) recomandarea unor utilizări ale dispozitivului, altele decât cele

menționate ca făcând parte din scopul propus pentru care s-a

efectuat evaluarea conformității.
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„scop propus” înseamnă utilizarea propusă pentru un

dispozitiv conform informațiilor furnizate de producător pe

etichetă, în instrucțiunile de utilizare sau în materialele

sau sloganurile folosite în publicitate sau vânzare și

conform specificării de către producător în cadrul

evaluării clinice.
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

Publicitate =

 orice mod de informare prin contact direct;

 orice formă de promovare destinată să stimuleze distribuirea,

vânzarea sau utilizarea de dispozitive medicale.

Publicitate

• Pentru DM destinate publicului larg

• Pentu DM destinate profesionistilor (ex. vizite ale reprezentantilor

medicali, furnizare de mostre, sponsorizarea intalnirilor promotionale,

sponsorizarea congreselor stiintifice)

ANMDMR va aviza materialele publicitare.
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

Publicitatea trebuie:

 să încurajeze utilizarea raţională a DM, fără a-i exagera proprietăţile;

 nu trebuie să fie înşelătoare;

 trebuie să conţină informaţii corecte, actualizate, verificabile şi

suficient de complete pentru a permite, după caz,publicului larg să

înţeleagă modul de utilizare a dispozitivului medical, iar

profesioniştilor din domeniul sănătăţii să aprecieze caracteristicile şi

performanţele dispozitivului medical.
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

Este interzisa publicitatea:

 pentru un dispozitiv medical al cărui mod de atingere a scopului propus nu

poate fi susţinut de dovezi clinic

 altfel decat este descris in instructiunile / manualul de utilizare

 destinată publicului larg pentru dispozitive medicale cu scopuri speciale,

care se utilizează numai conform unei recomandări medicale

Orice material publicitar destinat publicului larg trebuie:

 să fie conceput astfel încât să fie clar că mesajul este de natură publicitară şi

că produsul este evident identificat ca DM;

 să includă cel puţin următoarele informaţii: denumirea DM, definirea clară a

scopului propus pentru utilizare, informaţiile necesare pentru utilizarea

corectă şi o invitaţie expresă, lizibilă, de a citi cu atenţie instrucţiunile din

manualul de utilizare al produsului
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

Publicitatea pentru DM destinată publicului larg nu trebuie:

a) să sugereze că nu este necesarăo consultaţie medicală sau o intervenţie

chirurgicală;

b) să sugereze că diagnosticul este garantat, nu poate fi însoţit de erori sau că

efectul tratamentului este garantat, nu este însoţit de reacţii adverse sau că

efectul este mai bun ori echivalent cu cel al altui tratament cu alt DM sau

medicament;

c) să sugereze că starea de sănătate a subiectului poate fi afectată dacă nu se

utilizează DM;

d) să se adreseze exclusiv copiilor;

e) să facă referire la o recomandare a oamenilor de ştiinţă, profesioniştilor din

domeniul sănătăţii sau persoanelor care nu fac parte din aceste categorii, dar a

căror celebritate poate încuraja utilizarea DM;
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

Publicitatea pentru DM destinată publicului larg nu trebuie:

f) să sugereze că DMeste un produs cosmetic sau de relaxare sau alt produs

de consum;

g) să sugereze că siguranţa sau eficacitatea DM este datorată faptului că

acesta este natural;

h) să poată, printr-o descriere sau reprezentare detaliată a unui caz, să ducă la

o autodiagnosticare eronată;

i) să ofere, în termeni inadecvaţi, alarmanţi sau înşelători, asigurări privind

vindecarea prin utilizarea DM respectiv;

j) să folosească, în termeni inadecvaţi, alarmanţi sau înşelători, reprezentări

vizuale ale schimbărilor în organismal uman cauzate de boli sau leziuni ori de

acţiuni ale DM asupra organismului uman sau a unei părţi a acestuia.
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

Documentaţia privind publicitatea unui dispozitiv medical
destinată publicului larg trebuie să fie depusă de producătorul,
importatorul sau distribuitorul dispozitivului medical către
ANMDMR spre avizare şi difuzată numai după obţinerea vizei
de publicitate.

Viza de publicitate se emite in 30 de zile de la depunerea
dosarului complet
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

Publicitatea pentru DM destinată profesioniştilor din domeniul sănătăţii trebuie

să fie adaptată destinatarilor şi va conţine în mod obligatoriu următoarele

informaţii:

a) precizarea că este destinată exclusiv profesioniştilor din domeniul sănătăţii;

b) denumirea DM, numele producătorului sau reprezentantului acestuia;

c) definirea clară a scopului propus pentru utilizare de către producător, a

caracteristicilor şi performanţelor DM, pentru care este făcută publicitatea;

d) clasa DM;

e) informaţiile indispensabile pentru utilizarea DM;

f) invitaţia expresă de a citi cu atenţie instrucţiunile/manualul de utilizare ale/al

produsului şi pe cele de pe etichetă.
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

ANMDMR este autoritatea competentă în ceea ce priveşte evaluarea,

notificarea şi avizarea materialelor publicitare, precum şi a oricărei alte forme

de publicitate privind dispozitivele medicale, cu excepţia celor destinate

profesioniştilor din domeniul sănătăţii atunci când nu fac parte din categoria

dispozitivelor medicale cu un grad de risc ridicat pentru sănătatea populaţiei.

Lista dispozitivelor cu un grad de risc ridicat pentru sănătatea populaţiei,

precum şi criteriile, modalităţile şi termenele de actualizare a listei vor fi stabilite

prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru aceste DM publicitatea trebuie să fie

notificată în regim de urgenţă, în prealabil, de producătorul, importatorul sau

distribuitorul DM către ANMDMR.
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OUG 46/2021

CAPITOLUL III - PUBLICITATE

 ANMDMR analizează ulterior distribuirii materialelor publicitare
destinate profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi a altor forme de
publicitate privind DM, prin autosesizare sau ca urmare a unor
sesizări făcute persoane fizice sau juridice, situaţiile de încălcare a
prevederilor prezentului capitol şi dispune măsurile legale ce se
impun.

 Când constată că materialul publicitar încalcă prevederile legale,
ANMDMR dispune încetarea publicităţii dacă materialul publicitar a
fost deja publicat sau interzicerea acesteia dacă materialul
publicitar nu a fost încă publicat.

 În scopul eliminării efectelor publicităţii realizate cu încălcarea
prevederilor legale, a cărei încetare a fost dispusă de ANMDMR,
contravenientul este obligat să publice o declaraţie corectivă, ale
cărei conţinut şi modalitate de difuzare sunt avizate de către
ANMDMR, pe acelaşi canal de comunicare utilizat iniţial.
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ETAPE DE TRANZITIE
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REGULAMENTUL (UE) 2017/745 - ANEXA V 

MARCAJUL DE CONFORMITATE  CE 

1. Marcajul CE constă în inițialele „CE” având următoarea formă:

2. Dacă marcajul CE este micșorat sau mărit, se respectă
proporțiile din reprezentarea grafică gradată care figurează mai
sus.

3. Diferitele componente ale marcajului CE trebuie să aibă în mod
substanțial aceeași dimensiune verticală, care nu poate fi mai
mică de 5 mm. Dispozitivele de mici dimensiuni pot face
excepție de la această cerință privind dimensiunea minimă.
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Confuzia semnelor CE

1. Marcajul CE - Un produs CE este în conformitate cu
specificațiile UE privind siguranța și sănătatea consumatorului,
dar și a mediului. CE reprezintă acronimul pentru conformité
européenne, din limba franceză, însemnând „conformitate
europeană”. Marcând produsul cu acest semn, producătorul
declară că produsul său satisface aceste cerințe.

2. China Export - reprezintă „Export din China”, acest semn
fiind foarte asemănător cu cel al Uniunii Europene. Diferența
este că în semnul China Export, cele două litere nu au un
spațiu între ele, așa cum este semnul european.
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Marcajul CE

❑ indică conformitatea dispozitivului medical cu cerinţele de 

reglementare

❑ permite introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale

❑ facilitează libera circulaţie a mărfurilor

❑ permite retragerea produselor neconforme prin intervenţia

autorităţilor
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Marcajul CE

❑ Marcajul CE dovedește că dispozitivele medicale au fost evaluate și respectă normele 

europene în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului. 

❑ Marcajul se aplică dispozitivelor medicale comercializate în SEE, fabricate atât în 

interiorul, cât și în afara SEE.

❑ Producătorul este responsabil pentru declararea conformității cu toate cerințele

aplicabile dispozitivului medical

❑ Pentru conformitatea produsului cu legislaţia şi pentru aplicarea marcajului 

CE, importatorii trebuie să se asigure că produsele pe care le introduc pe piaţă sunt 

conforme cu cerinţele aplicabile şi că nu prezintă un risc pentru consumatorii 

europeni. Importatorul trebuie să verifice dacă producătorul din afara UE a parcurs 

toate etapele necesare şi să se asigure că documentaţia este disponibilă la cerere.

❑ Distribuitorii trebuie să aibă cunoștințe de bază privind cerințele juridice - inclusiv să 

știe care sunt produsele care trebuie să poarte marcajul CE și care este documentația 

însoțitoare
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Condiţii de introducere pe piaţă/ punere în funcţiune
(1)

Se admite introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune numai a

dispozitivelor medicale care poartă marcajul european de conformitate CE

(Libera circulaţie a dispozitivelor medicale), marcaj care semnifică faptul că

aceste dispozitive au fost supuse evaluării conformităţii cu una din următoarele

directive europene/ hotărâri ale Guvernului României, aplicabile tipului de

dispozitiv:

❑ Directiva 93/42/EEC privind dispozitivele medicale/ HG nr. 54/2009 /

MDR 2017/745

❑ Directiva 90/385/EEC privind dispozitivele medicale active

implantabile / HG nr.55/2009 / MDR 2017/745

❑ Directiva 98/79 EC privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in

vitro / HG nr. 798/2003 / MDR 2017/746
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Condiţii de introducere pe piaţă/ punere în funcţiune

(2)

❑ Marcajul CE trebuie să fie aplicat de către producător în mod vizibil,
lizibil şi de neşters pe dispozitiv sau pe ambalajul său steril, unde este
posibil, cât şi pe instrucţiunile de utilizare. Marcajul CE trebuie să fie
aplicat şi pe ambalajul în care se comercializează dispozitivul.

❑ Producătorii joacă un rol important în asigurarea siguranței produselor
introduse pe piața unică extinsă a SEE. Aceștia sunt responsabili pentru
a verifica dacă produsele lor respectă cerințele UE privind siguranța,
sănătatea și protecția mediului

❑ Este responsabilitatea producătorului să efectueze evaluarea
conformității, să stabilească dosarul tehnic, să emită declarația UE de
conformitate și să aplice marcajul CE pe un dispozitiv medical. Numai
atunci acest produs poate fi comercializat pe piața SEE
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Evaluarea conformităţii dispozitivelor medicale

Producătorul dispozitivului medical:

- poartă răspunderea pentru proiectarea, fabricarea, ambalarea şi 

etichetarea unui dispozitiv, înainte de a fi introdus pe piaţă sub 

numele său propriu, indiferent dacă aceste operaţii sunt efectuate de 

ea însăşi sau, în numele său, de o terţă parte

- identifică directiva aplicabilă şi standardele armonizate

- întocmeşte dosarul tehnic

- pentru dispozitive medicale cu risc mediu şi mare se adresează unui 

organism notificat pentru evaluarea conformităţii

- emite declaraţia de conformitate CE. 

- aplică marcajul CE
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Etichetarea dispozitivelor medicale

(1)

❑ Etichetă - înseamnă informațiile scrise, tipărite sau grafice care apar pe 
dispozitivul însuși sau pe ambalajul fiecărei unități sau pe ambalajul 
colectiv în cazul dispozitivelor multiple

❑ Specificațiile de pe etichetă trebuie să fie:

rezistente la ștergere și

ușor de citit și de înțeles 

❑ Orice etichetă suplimentară aplicată de către importator/distribuitor nu
trebuie să acopere informațiile de pe eticheta aplicată de către 
producător. 

❑ Etichetele sunt furnizate într-un format lizibil și pot fi completate cu 
informații care pot fi citite cu instrumente, cum ar fi identificarea prin 
radiofrecvență (radio frequency identification – RFID) sau coduri de bare
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Etichetarea dispozitivelor medicale
(2)

Eticheta trebuie să conţină următoarele indicaţii (HG nr 54/2009):

❑ numele sau numele comercial şi adresa producătorului

❑ detalii strict necesare pentru a identifica dispozitivul şi conţinutul ambalajului;

❑ cuvântul "steril", pentru dispozitive livrate steril

❑ numărul lotului precedat de cuvântul "lot" sau numărul de serie, după caz 

❑ anul şi luna până la care dispozitivul poate fi folosit în siguranţă, după caz

❑ după caz, o indicaţie precizând că dispozitivul este de unică utilizare

❑ în cazul în care dispozitivul este fabricat la comandă inscripţia "dispozitiv 

fabricat la comandă„ 

❑ în cazul în care dispozitivul este destinat investigaţiilor clinice, inscripţia 

"exclusiv pentru investigaţii clinice"
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Etichetarea dispozitivelor medicale
(3)

❑ condiţii speciale de păstrare şi/sau de manevrare

❑ instrucţiuni speciale de utilizare 

❑ atenţionări şi/sau precauţii necesare 

❑ anul de fabricaţie pentru dispozitivele active, această indicaţie poate fi 

inclusă în numărul de lot sau în numărul de serie 

❑ metoda de sterilizare, dacă este cazul 

❑ în cazul în care producătorul unui dispozitiv medical nu este stabilit într-un 

stat membru, numele şi adresa reprezentantului autorizat trebuie menţionate 

pe eticheta, ambalajul exterior sau în instrucţiunile de utilizare
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Simboluri

Exemple
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Simboluri
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Etichetarea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

HG nr. 798/2003  (1)

Eticheta trebuie să conţină următoarele indicaţii: 

❑ numele sau numele comercial şi adresa producătorului

❑ detalii strict necesare utilizatorului pentru identificarea dispozitivului şi a 
conţinutului pachetului

❑ cuvântul "steril" sau o declaraţie indicând o stare microbiologică specială sau o 
stare de curăţenie, unde este cazul

❑ numărul lotului precedat de cuvântul "lot" sau numărul de serie, după caz 

❑ dacă este necesar, data până la care dispozitivul poate fi folosit în siguranţă, fără 
alterarea performanţelor, exprimată ca an, lună şi, după caz, zi, în această 
ordine

❑ în cazul în care producătorul unui dispozitiv medical nu este stabilit într-un stat 
membru, numele şi adresa reprezentantului autorizat trebuie menţionate pe 
eticheta, ambalajul exterior sau în instrucţiunile de utilizare

87



Etichetarea  dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro 

(2)

❑ în cazul dispozitivelor pentru evaluarea performanţei, inscripţia "pentru 

evaluarea performanţei"

❑ unde este cazul, se indică şi faptul că dispozitivul este utilizat in vitro; 

❑ condiţii speciale de păstrare şi/sau de manevrare

❑ instrucţiuni speciale de utilizare 

❑ atenţionări şi/sau precauţii necesare 

❑ dacă dispozitivul este destinat autotestării, acest fapt trebuie clar precizat
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Identificarea în lanțul de aprovizionare Art. 25 

 Distribuitorii și importatorii cooperează cu producătorii sau cu 

reprezentanții autorizați pentru a obține un nivel adecvat de 
trasabilitate a dispozitivelor. 

 Operatorii economici sunt în măsură să identifice și să comunice 
autorității competente următoarele: 

(a) orice operator economic căruia i-au furnizat direct un dispozitiv; 

(b) orice operator economic care le-a furnizat direct un dispozitiv; 

(c) orice instituție sanitară sau profesionist din domeniul sănătății căruia 
i-au furnizat direct un dispozitiv.
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Articolul 30 Sistemul electronic pentru

înregistrarea operatorilor economici

 Comisia, creează și gestionează un sistem electronic 

pentru crearea numărului unic de înregistrare (SRN) și 

pentru colectarea și prelucrarea informațiilor care sunt 

necesare și proporționale pentru a identifica producătorul 

și, dacă este cazul, reprezentantul autorizat și 

importatorul.

 Statele membre pot menține sau introduce dispoziții

naționale privind înregistrarea distribuitorilor dispozitivelor

care au fost puse la dispoziție pe teritoriul lor.
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EUDAMED

 In termen de două săptămâni de la introducerea pe 

piață a unui dispozitiv, altul decât unul fabricat la 

comandă, importatorii verifică faptul că producătorul 

sau reprezentantul autorizat a transmis către 

sistemul electronic informațiile necesare. 

 După caz, importatorii informează reprezentantul 

autorizat relevant sau producătorul dacă informațiile 

nu sunt incluse sau sunt incorecte. Importatorii 

adaugă propriile date la rubrica relevantă.
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Articolul 33 Baza europeană de date referitoare 

la dispozitivele medicale

Comisia instituie, gestionează și întreține Baza europeană de date

referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed) pentru:

(a) a permite publicului să fie informat în mod corespunzător cu privire

la dispozitivele introduse pe piață, la certificatele corespunzătoare

eliberate de organismele notificate, precum și la operatorii economici

relevanți;

(b) a permite identificarea unică a dispozitivelor pe piața internă și a

facilita trasabilitatea acestora;

(c) a permite publicului să fie informat în mod corespunzător cu privire

la investigațiile clinice;

92



EUDAMED

(d) a permite producătorilor să respecte obligațiile de 

informare stabilite prin MDR; 

(e) a permite autorităților competente din statele membre și 

Comisiei să își îndeplinească sarcinile cu privire la 

prezentul regulament în cunoștință de cauză și pentru a 

intensifica cooperarea dintre ele.
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EUDAMED este compus din șase module:

1.înregistrarea actorilor;

2.identificarea unică a dispozitivului (UDI) și înregistrarea

dispozitivelor medicale;

3.organisme notificate și certificate emise;

4.investigații clinice și studii de performanță;

5.vigilență;

6. supravegherea pieței.

Începând cu 1 decembrie 2020 este activ modulul de 

înregistrare a actorilor.
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Actorii implicați în EUDAMED sunt:

Organisme de supraveghere

– Comisia Europeană

– Autoritățile competente (AC), inclusiv autoritățile de 

desemnare

– Organisme notificate (NB)

Operatori economici

– Producători

– Producătorii de pachete de sisteme și proceduri

– Reprezentanți autorizați

– Importatori

Sponsori (finanțatori investigație clinică)

95



 În conformitate cu articolul 30 (1) al MDR, modulul de

înregistrare a actorilor trebuie să permită crearea unui

număr unic de înregistrare („SRN”) și culegerea și

procesarea informațiilor necesare pentru identificarea

producătorului (inclusiv producătorii de sisteme / pachete

de proceduri) și, dacă este cazul, a reprezentantului

autorizat și a importatorului.

 Ca atare, modulul de înregistrare a actorilor constituie o

condiție prealabilă pentru utilizarea celorlalte module

EUDAMED și facilitează un mod sigur de accesare a

EUDAMED.
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SRN- număr unic de înregistrare

În urma evaluării și validării cererii de către autoritatea națională

competentă în cauză (ANMDMR), EUDAMED generează SRN-ul

operatorului economic către autoritatea națională competentă și îl

transferă și operatorului economic solicitant.

Mai multe informații găsiți la:

https://ec.europa.eu/health/md_eudamed/actors_registration_ro.
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Ghidul care vă oferă toate informațiile necesare înregistrării

actorilor în Eudamed îl puteți accesa la adresa:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_eudamed/docs/md_user_guide

_actor_module_en.pdf.

Pentru consultarea operatorilor economici înregistrați în 

EUDAMED puteți accesa:

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home
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ANEXA IV DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE
CONȚINUT

1. numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și, 
dacă este deja emis, SRN ale producătorului și, după caz, ale 
reprezentantului autorizat al acestuia, precum și adresa sediului lor social 
la care pot fi contactați și unde se poate considera că sunt stabiliți;

2. o declarație conform căreia declarația de conformitate UE este emisă pe 
răspunderea exclusivă a producătorului;

3. UDI-DI-ul de bază;

4. numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul 
de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite 
identificarea și trasabilitatea dispozitivului la care se referă declarația de 
conformitate UE, cum ar fi o fotografie, după caz, inclusiv scopul propus al 
acestuia; 
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DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

5. clasa de risc a dispozitivului în conformitate cu regulile stabilite în 
anexa VIII;

6. o declarație conform căreia dispozitivul la care se referă declarația 
respectivă este în conformitate cu prezentul regulament și, după caz, 
cu orice altă dispoziție legală relevantă a Uniunii care prevede emiterea 
unei declarații de conformitate UE; 

7. trimiterile la orice CS utilizat și în legătură cu care este declarată 
conformitatea; 

8. după caz, numele și numărul de identificare ale organismului 
notificat, o descriere a procedurii de evaluare a conformității efectuate 
și identificarea certificatului sau certificatelor eliberat(e);
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DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

9. informații suplimentare, după caz; 

10. locul și data emiterii declarației, numele și funcția 

persoanei care a semnat, precum și o indicație pentru cine 

și în numele cui semnează, semnătura.
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Conținutul minim al certificatelor - anexa XII

1. numele, adresa și numărul de identificare al 

organismului notificat; 

2. numele și adresa producătorului și, după caz, ale 

reprezentantului autorizat al acestuia; 

3. numărul unic de identificare a certificatului; 

4. dacă este emis deja, SRN al producătorului; 

5. data eliberării; 

6. data expirării; 

7. datele necesare pentru identificarea fără echivoc a 

dispozitivului sau dispozitivelor; 
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Conținutul minim al certificatelor - anexa XII.

8. dacă este cazul, o trimitere la orice certificat anterior;

9. trimiterea la prezentul regulament și la anexa relevantă

în conformitate cu care s-a efectuat evaluarea conformității;

10. examinările și testările realizate, de exemplu, trimiterea

la CS, standardele armonizate, rapoartele de testare și

raportul (rapoartele) de audit relevante;

11. după caz, trimiterea la părțile relevante ale

documentației tehnice sau la alte certificate necesare

pentru introducerea pe piață a dispozitivului sau

dispozitivelor vizate;
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Conținutul minim al certificatelor - anexa XII

12. după caz, informații cu privire la supravegherea de 

către organismul notificat; 

13. concluziile evaluării conformității cu privire la anexa 

relevantă efectuate de către organismul notificat; 

14. condițiile sau limitările referitoare la valabilitatea 

certificatului; 

15. semnătura obligatorie din punct de vedere juridic a 

organismului notificat în conformitate cu dreptul intern 

aplicabil. 
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ANEXA XVI - LISTA GRUPELOR DE PRODUSE CARE NU 
SUNT DESTINATE UNUI SCOP MEDICAL

1. Lentile de contact sau alte articole destinate a fi introduse în ochi sau

aplicate pe ochi.

2. Produse destinate a fi introduse în întregime sau parțial în organismul uman

prin metode chirurgicale invazive în scopul modificării anatomiei sau fixării unor

părți ale corpului, cu excepția produselor de tatuaj și a piercingurilor. 3.

Substanțe, combinații de substanțe sau articole destinate a fi utilizate pentru

umplere facială sau a unei alte membrane dermice sau mucoase prin injectare

subcutanată, submucoasă sau intradermică sau alt tip de introducere, cu

excepția celor pentru tatuaj.

4. Echipamente destinate a fi utilizate pentru reducerea, îndepărtarea sau

distrugerea țesutului adipos, precum echipamente de liposucțiune, lipoliză sau

lipoplastie.
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ANEXA XVI - LISTA GRUPELOR DE PRODUSE CARE NU SUNT 
DESTINATE UNUI SCOP MEDICAL

5. Echipamente care emit radiații electromagnetice de mare intensitate (de

exemplu infraroșii, lumină vizibilă și ultraviolete) destinate a fi utilizate asupra

corpului uman, inclusiv surse coerente și non-coerente, monocromatice și de

spectru larg, cum ar fi laserele și echipamentele de lumină intens pulsată

pentru remodelarea suprafeței tegumentului, tatuaj sau îndepărtarea părului

sau alte tratamente ale tegumentului.

6. Echipamente destinate stimulării cerebrale ce aplică curenți electrici sau

câmpuri magnetice ori electromagnetice care penetrează craniul pentru a

modifica activitatea neuronală în creier.
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Perioada de tranziţie

2017                     (2020)2021 2022
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PERIOADA DE TRANZIȚIE
Regulamentul (UE) 2017/745

Art.120     Dispoziții tranzitorii

❑ De la 26 mai 2021 orice publicare a unei notificări cu privire la un organism
notificat în conformitate cu Directivele 90/385/CEE și 93/42/CEE devine nulă.

❑ Certificatele eliberate de organismele notificate în conformitate cu Directivele
90/385/CEE și 93/42/CEE înainte de 25 mai 2017 rămân valabile până la
sfârșitul perioadei indicate în certificat, cu excepţia certificatelor eliberate în
conformitate cu anexa 4 la Directiva 90/385/CEE sau cu anexa IV la Directiva
93/42/CEE, care devin nule cel târziu la 27 mai 2022.

❑ Certificatele eliberate de organismele notificate în conformitate cu Directivele
90/385/CEE și 93/42/CEE de la 25 mai 2017 rămân valabile până la sfârșitul
perioadei care figurează pe certificat, care este de maximum cinci ani de la
eliberarea acestuia. Cu toate acestea, certificatele devin nule cel târziu la 27 mai
2024.
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PERIOADA DE TRANZIȚIE  
Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR)

 Derogare de la articolul 5 din MDR

Un dispozitiv care este un dispozitiv

din clasa I în temeiul Directivei 93/42/CEE, pentru care declaraţia de conformitate a fost
întocmită înainte de 26 mai 2021 și pentru care procedura de evaluare a conformităţii în
temeiul MDR necesită implicarea unui organism notificat,

sau

care are un certificat care a fost emis în conformitate cu Directiva 90/385/CEE sau cu Directiva
93/42/CEE și care este valabil în temeiul art.120, alineatului (2) din MDR,

poate fi introdus pe piaţă sau pus în funcţiune până la 26 mai 2024, cu condiţia ca de la 26
mai 2021 acesta să fie în continuare conform cu oricare din directivele respective și cu condiţia
să nu existe modificări semnificative ale proiectului dispozitivului sau ale scopului său propus.

Cu toate acestea, cerinţele din MDR privind supravegherea ulterioară introducerii pe piaţă,
supravegherea pieţei, vigilenţa, înregistrarea operatorilor economici și a dispozitivelor se aplică
în locul cerinţelor corespondente din respectivele directive.

Dispozitivele introduse pe piaţă în mod legal în temeiul Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE
înainte de 26 mai 2021 și dispozitivele introduse pe piaţă începând cu 26 mai 2021, în temeiul
alineatului (3) din prezentul articol, pot fi în continuare puse la dispoziţie pe piaţă sau puse în
funcţiune până la 26 mai 2025.
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LEGACY DEVICES

Legacy devices – dispozitive moștenite - sunt definite ca dispozitive

medicale, dispozitive medicale implantabile active și dispozitive

medicale pentru diagnostic in vitro care sunt acoperite de un

certificat de conformitate CE valabil emis în conformitate cu

Directiva 93/42/CEE, Directiva 90/385/CEE sau Directiva 98/79/CE

și care continuă să fie introduse pe piață după data aplicării

Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) sau Regulamentului

2017/746 (IVDR).

„Legacy devices” sunt supuse cerințelor de înregistrare MDR sau

IVDR, cu unele excepții, cum ar fi atribuirea unui UDI-DI de bază și a

unui UDI-DI.
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PERIOADA DE TRANZIȚIE
Regulamentul (UE) 2017/745

❑ MDR DEVICES

Dispozitive medicale certificate în conformitate cu  Regulamentul 
(UE) 2017/745 - MDR

❑ IVDR DEVICES

Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro certificate în 
conformitate cu  Regulamentul (UE) 2017/746 – IVDR

❑ LEGACY DEVICES - dispozitive moștenite

❑ OLD DEVICES - dispozitive medicale „vechi" - introduse pe 
piață înainte de 26 mai 202, data aplicării MDR sau înainte de 
26 mai 2022, data aplicării IVDR
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EXCEPTII DE LA ABROGAREA HG 54/2009 SI HG 55/2009

 Se vor raporta in continuare incidentele;

 Se vor derula in continuare investigatiile clinice

6 luni de la anuntul Comisiei Europene in Jurnalul Oficial

al UE cu privire la functionarea deplina a EUDAMED
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NORME DE APLICARE

- in 30 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 46/2021 -

 Derogari cu privire la limba in care sunt redactate

informatiile furnizate de producatori

 Desemnarea organismelor notificate

 Emiterea certificatelor de libera vanzare

 Lista standardelor romane care adopta standardele

europene armonizate din domeniul DM

 Raportarea incidentelor

 Derogare de la procedurile de evaluare a conformitatii

 Inregistrarea in EUDAMED
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NORME DE APLICARE
- in 30 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 46/2021 -

 Cerințe generale relevante privind siguranța și

performanța dispozitivelor fabricate și utilizate doar în

cadrul instituțiilor sanitare

 Inregistrarea in baza nationala de date a DM la comanda

 Evaluarea clinica si investigatiile clinice

 Publicitatea DM
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CAP V: CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

aplicabile din 21.06.2021

Ex:

 Furnizarea, instalarea, intretinerea necorespunzatoare a unui

DM – 10.000- 20.000 lei + interzicerea utilizarii;

 Vanzarea la distanta fara a detine documentele de calitate ale

produsului – 5.000 – 10.000 lei + retragerea de pe piata

 Inducerea in eroare a utilizatorului in ceea ce priveste scopul

propus, siguranta si performanta produsului- prin etichetare si

instructiuni de utilizare – 10.000 – 20.000 lei + retragerea de

pe piata / interzicerea utilizarii
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CAP V: CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

aplicabile din 21.06.2021

 Nerespectarea de catre importatori a prevederilor art. 13 din MDR –

10.000- 20.000 lei + retragerea de pe piata / interzicerea utilizarii

produselor neconforme + suspendarea/retragerea avizului de

functionare, dupa caz;

 Nerespectarea de catre distribuitori a prevederilor art. 14 din MDR–

10.000 – 20.000 lei + retragerea de pe piata / interzicerea utilizarii

produselor neconforme + suspendarea/retragerea avizului de

functionare, dupa caz;

 Nerespectarea obligativitatii identificarii in lantul de aprovizionare si

transmiterii catre autoritatea competenta a informatiilor solicitate in

acest sens – 2.000 – 5.000 lei
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CAP V: CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

aplicabile din 21.06.2021

 Nerespectarea de catre importatori a obligativitatii verificarii

inregistrarii in Eudamed a producatorului / RA / produsului – 2.000 -

5.000 lei;

 Nerespectarea obligativitatii intreprinderii actiunilor corective atunci

cand este cazul– 10.000 – 20.000 lei + retragerea de pe piata /

interzicerea utilizarii produselor neconforme;

 Nerespectarea obligatiilor cu privire la materialele publicitare –

10.000 – 20.000 lei aplicabile emitentului materialelor publicitare si

interzicerea publicitatii.
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Art. 15 al OUG 46/2021

Orice formă de evaluare a stării de sănătate şi de

terapie, chiar şi atunci când valorile obţinute ca urmare a

evaluării sunt informative, indiferent că activitatea se

desfăşoară într-un/într-o cabinet medical, instituţie sanitară,

în centre de medicină complementară, cabinete de

biorezonanţă sau chiar în spaţii special amenajate pentru

astfel de activităţi desfăşurate în regim mobil, pentru care

se folosesc diverse dispozitive medicale, este considerată

a fi făcută în scop medical şi în acest sens se vor utiliza

doar dispozitive medicale.
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Nerespectarea de catre utilizator a prevederilor art. 15 al

OUG 46/2021– 10.000 – 15.000 lei + retragerea /

interzicerea utilizarii produsului neconform.
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Legea 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările ulterioare

Titlul XX 

Titlul XX stabileşte cadrul legal şi instituţional pentru:

❑ controlul dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi utilizate 

❑ controlul activităţilor de comercializare, distribuţie şi de prestări de 

servicii în domeniul dispozitivelor medicale. 

❑ nominalizarea autorităţii competente în domeniul dispozitivelor 

medicale
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Norme de procedură pentru aplicarea prevederilor legii 

95/2006, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 566/2020 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

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.219 din 14 iulie 2022 privind controlul
prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare,
evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale secondhand puse în
funcţiune şi eliberarea avizului de utilizare pentru dispozitivele medicale
din dotarea mijloacelor de intervenţie pentru asistenţă medicală de
urgenţă prespitalicească
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Alte reglementări (supravegherea pieţei)

❑ Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al

Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si

de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea

produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

❑ Hotărârea Guvernului nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele

măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de

legislatia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de

comercializare a acestora

❑ OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea

unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de

comercializare a produselor
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Scurt istoric

Condiţii pentru introducerea pe piaţă/punerea în funcţiune 

pe teritoriul României a dispozitivelor medicale : 

 Înainte de 2007

 După 2007 – aderarea la Uniunea Europeană
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Certificat de înregistrare a dispozitivului medical

emis de Ministerul Sănătăţii, pentru toate categoriile de dispozitive 

medicale (indiferent de clasa de risc)

Marcaj CE

Circulaţia liberă a dispozitivelor medicale care poartă marcajul CE 



Clasificarea dispozitivelor medicale 

Clasificarea în

funcție de

risc1

Clasa I (risc

mic)

Clasa IIa (risc mic

spre mediu)

Clasa IIb (risc

mediu spre mare)

Clasa III (risc mare)

Exemple

Bandaje, 

stetoscop, 

instrumentar 

reutilizabil

Electrocardiograf,

materiale dentare, 

seringă, proteză 

auditivă, tuburi

traheale

Aparatură cu raze

X; stenturi uretrale,

fire de sutură,

Catetere cardiovasculare; 

proteze pentru articulațiile

șoldului, umărului și

genunchiului; 
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Clasificarea dispozitivelor medicale pentru 

diagnostic in vitro 

Clasificare

a în funcție

de risc

„Altele"
Dispozitive pentru 

autotestare
Lista A

Lista B

Exemple

Analizor 

hematologie, 

Analizor de 

biochimie, 

Reactivi 

Teste de sarcină

Reactivi pentru

determinarea grupelor 

de sânge sistem ABO

Reactivi pentru

determinarea

markerilor

tumorali PSA,

Glucometru
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Dispozitiv fabricat la comandă (1)

Orice dispozitiv fabricat în mod special conform prescripţiilor scrise

ale unui practician medical calificat în mod corespunzător, care

stabileşte pentru acesta, pe propria răspundere, caracteristici

specifice de proiectare şi care este destinat a fi utilizat numai de un

anumit pacient.

Dispozitivele de serie care trebuie adaptate pentru a întruni cerinţele

specifice ale practicianului medical sau ale oricărui alt utilizator

profesionist nu sunt considerate dispozitive la comandă.
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Dispozitiv fabricat la comandă (2)

Declaraţia de conformitate trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) numele şi adresa producătorului;

b) date care permit identificarea dispozitivului;

c) o declaraţie din care să rezulte că dispozitivul este destinat
utilizării în exclusivitate de către un anume pacient, menţionându-se
numele pacientului;

d) numele practicianului medical sau al altei persoane autorizate
care a făcut prescripţia şi, după caz, numele clinicii respective;

e) caracteristicile specifice ale produsului, descrise în prescripţie;

f) o declaraţie din care să rezulte că dispozitivul respectiv este
conform cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, indicând care
dintre acestea nu a fost îndeplinită în totalitate, precum şi
argumentele pentru aceasta.
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Dispozitiv medical clasa I 

ART. 20 din HG 54/2009

În cazul dispozitivelor din clasa I, altele decât dispozitivele fabricate la

comandă sau cele destinate investigaţiilor clinice, producătorul, în

scopul aplicării marcajului CE, urmează procedura prevăzută în

anexa nr. 7 şi emite declaraţia de conformitate CE cerută înainte de

introducerea pe piaţă a dispozitivului.

Aceste dispozitive poartă marcajul CE neînsoţit de vreun număr.

Exemple: orteze, proteze, fotolii rulante, carje, bastoane, lentile, 

rame ochelari
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Sisteme şi pachete de proceduri (1)

Orice persoană fizică sau juridică ce asamblează, conform
scopului propus şi în limitele utilizării prevăzute de producător,
dispozitive care poartă marcajul CE, în vederea introducerii pe
piaţă sub forma unui sistem sau a unui pachet de proceduri,
emite o declaraţie prin care confirmă următoarele:

a) a verificat compatibilitatea mutuală a dispozitivelor, conform
instrucţiunilor producătorilor, şi asamblarea a fost efectuată
urmând aceste instrucţiuni; şi

b) a ambalat sistemul sau pachetul de proceduri şi a furnizat

utilizatorilor informaţii incluzând instrucţiunile relevante din

partea producătorilor; şi

c) întreaga activitate este supusă metodelor adecvate de
control intern şi inspecţie.
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Sisteme şi pachete de proceduri (2)

Sistemul sau pachetul de proceduri nu poartă un 

marcaj CE adiţional.

Exemple: trusa sanitara auto, kit-uri chirurgicale 

(ortopedice, campuri chirurgicale)
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Sisteme şi pachete de proceduri (3)

„pachet pentru proceduri” înseamnă o combinație de

produse ambalate împreună și introduse pe piață cu

scopul de a fi utilizate pentru un anumit scop medical;

„sistem” înseamnă o combinație de produse, ambalate

împreună sau nu, care sunt destinate a fi interconectate

sau combinate pentru a atinge un anumit scop medical.
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Sisteme şi pachete de proceduri (4)

În cazul sistemului sau al pachetului de proceduri care

conţine dispozitive ce nu poartă marcajul CE ori în cazul

în care combinaţia de dispozitive aleasă nu este

compatibilă, ţinând seama de scopul original propus

pentru aceste dispozitive, sistemul sau pachetul de

proceduri este considerat ca un dispozitiv propriu-zis şi

este supus uneia dintre procedurile de evaluare a

conformităţii, funcţie de clasa de risc asociată produsului.
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Avizare, aprobare/autorizare?

❑Cerinţe pentru dispozitive medicale 

❑ Marcaj CE (conformitatea dispozitivului medical cu una dintre 

următoarele reglementari: Directiva 93/42/CEE, Directiva 98/79/CE,

Directiva 90/385/CEE, MDR 2017/745, IVDR 2017/746)

❑Cerinţe pentru importatori/distribuitori/servisanti

❑ Aviz de funcţionare  
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Înregistrarea persoanelor responsabile de introducerea 

pe piaţă a dispozitivelor medicale (1)

Producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului stabilit în 
România are obligaţia să se înregistreze la ANMDMR când introduce pe piaţă 
următoarele tipuri de dispozitive medicale:

❑ dispozitive medicale din clasa I (orteze, proteze, fotolii rulante, carje, 
bastoane, lentile, rame ochelari), inclusiv cele sterile şi/sau cu funcţie de 
măsurare;

❑ dispozitive medicale fabricate la comandă (olive, proteze, incaltaminte
ortopedica) şi dispozitive medicale implantabile active fabricate la
comandă;

❑ sisteme şi pachete de proceduri prevăzute la art. 29 din Hotărârea 
Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare; 

❑ dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. 

Formular de notificare F1
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Înregistrarea persoanelor responsabile de introducerea 

pe piaţă a dispozitivelor medicale (2)
(HG nr.54/2009, HG nr. 55/2009 şi OMS 1009/2016)

Persoana 

responsabilă 

pentru notificare

Dispozitiv medical Formular 

notificare 

Baza naţională 

de date

Document 

emis

Producător stabilit 

în România,

sau ▪ clasa I,  Is şi Im

▪ fabricat la comandă  

▪ pachete sau sisteme 

▪ Implantabil activ 

fabricat la comandă

F.1

Înregistrarea 

producătorului şi a 

dispozitivului 

medical

Certificat de 

înregistrare a 

dispozitivului 

medical

Reprezentant 

autorizat al 

producătorului  din 

afara UE , stabilit în 

România

▪ Dispozitive 

medicale pentru 

diagnostic in vitro

F.2
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F1 - Date de identificare a notificării
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Data: 

Indicaţi dacă aceasta este prima notificare sau o modificare

 prima notificare         modificare         suspendarea introducerii pe piaţă

Dacă este o modificare sau suspendare, indicaţi numărul atribuit anterior:

Numărul de pagini al notificării:

Statutul organizaţiei care efectuează această notificare:

 producător

 producător de dispozitive medicale

clasa I       

 producător de dispozitive medicale 

fabricate la comandă

 producător de sisteme şi pachete de

proceduri

 persoană care sterilizează 

dispozitive medicale, sisteme sau 

pachete de proceduri 

 producător de dispozitive medicale

implantabile active fabricate 

la comandă

 reprezentant autorizat al unui

 producător de dispozitive medicale 

clasa I                 

 producător de dispozitive medicale 

fabricate la comandă         

 producător de sisteme şi pachete de

proceduri 

 persoană care sterilizează 

dispozitive medicale, sisteme sau 

pachete de proceduri

 producător de dispozitive medicale

implantabile active fabricate 

la comandă



F1 - Date de identificare a producătorului
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Denumirea completă a producătorului:

Denumirea prescurtată a producătorului:

Adresa: Localitate Cod poştal Judeţ

Strada, nr:

Telefon: Fax:

E-mail: Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:



F1 - Date de identificare a reprezentantului autorizat
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Denumirea reprezentantului autorizat în Uniunea Europeană:

Adresa: Localitate Cod poştal Judeţ

Strada, nr:

Telefon: Fax:

E-mail: Persoana de contact:

Persoana responsabilă cu vigilenţa:

Numărul Avizului de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, după caz:



F1 - Date de identificare a dispozitivului medical
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Codul GMDN:

Denumirea generică din codul GMDN:

Denumirea completă a dispozitivului medical:

Clasa4:   I;               Is;                    Im

Categoria generică a dispozitivului şi/sau scurtă descriere a dispozitivului, a 

scopului propus (în limba română):

Categoria generică a dispozitivului şi/sau scurtă descriere a dispozitivului, a 

scopului propus (în limba engleză):

Certificat de conformitate emis de un organism notificat:

Numărul de referinţă al organismului notificat:



F1 - Documente anexate
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 copie certificată spre conformitate a certificatului de înregistrare sau alt înscris

oficial/act normativ care să ateste înfiinţarea unuităţii solicitante şi certificatul

constatator 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 comerţuluifiinţarea unităţii solicitante

 declaraţia de conformitate CE a producătorului prevăzută în anexa nr. 7 la

Hotărârea Guvernului 54/2009, cu modificările ulterioare*9)

 declaraţia de conformitate prevăzută în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului

54/2009, cu modificările ulterioare 9

 declaraţia de conformitate prevăzută la art. 29 din Hotărârea Guvernului nr.

54/2009, cu modificările ulterioare9

 listă cu dispozitivele componente ale sistemului sau pachetului de proceduri,

însoţită de declaraţia de conformitate CE a producătorului pentru fiecare

componentă9

 specificaţia tehnică

 instrucţiuni de utilizare a dispozitivului medical

 eticheta dispozitivului medical

 declaraţia de conformitate prevăzută în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului

55/2009, cu modificările ulterioare10)

 documentul prin care producătorul vă desemnează ca reprezentant autorizat4

 copie a certificatului de conformitate emis de un organism notificat7



Operatori economici

❑ "reprezentant autorizat” - orice persoană fizică sau juridică stabilită 

în Uniune, care a primit și a acceptat un mandat scris din partea unui 

producător din exteriorul Uniunii, pentru a acționa în numele 

producătorului  

❑ „importator”- orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune 

care introduce pe piața Uniunii un dispozitiv dintr-o țară terță 

❑ „distribuitor” - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de 

aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la 

dispoziție pe piață un dispozitiv, până în momentul punerii în 

funcțiune 

❑ „operator economic”- un producător, un reprezentant autorizat, un 

importator, un distribuitor
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Articolul 13 Obligațiile generale ale importatorilor (1)

 introduc pe piața Uniunii numai dispozitive care sunt în conformitate 

cu regulamentul.

 importatorii verifică următoarele: 

(a) dacă dispozitivului i-a fost aplicat marcajul CE și dacă declarația

de conformitate UE a dispozitivului a fost întocmită;

(b) dacă este identificat un producător și dacă producătorul a

desemnat un reprezentant autorizat în conformitate cu articolul 11;

(c) dacă dispozitivul este etichetat în conformitate cu prezentul

regulament și este însoțit de instrucțiunile de utilizare necesare;

(d) dacă producătorul a atribuit dispozitivului un UDI, atunci cand va fi

functional acest sistem.
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 indică pe dispozitiv, sau pe ambalajul acestuia, sau într-un document

care însoțește dispozitivul numele lor, denumirea lor comercială

înregistrată sau marca lor comercială înregistrată, sediul lor social și

adresa la care pot fi contactați, astfel încât să poată fi localizați;

 se asigură că orice etichetă suplimentară aplicată nu acoperă

informațiile de pe eticheta aplicată de către producător;

 verifică faptul că dispozitivul este înregistrat în sistemul electronic si

adaugă la înregistrare propriile lor date;

 se asigură că, atâta timp cât un dispozitiv se află sub

responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu

periclitează conformitatea acestuia cu cerințele generale privind

siguranța și performanța prevăzute în anexa I și respectă condițiile

stabilite de producător, atunci când acestea sunt disponibile;
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Obligațiile generale ale importatorilor (2)



 păstrează un registru cu reclamații, cu dispozitive neconforme și cu

rechemări și retrageri și oferă producătorului, reprezentantului său autorizat

și distribuitorilor orice informație solicitată de aceștia, pentru a le permite să

investigheze reclamațiile;

 informează imediat producătorul și reprezentantul autorizat al acestuia

atunci când consideră sau au motive să creadă că un dispozitiv pe care l-au

introdus pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament;

 transmit imediat aproducătorului și reprezentantului autorizat al acestuia

orice reclamație;

 păstrează o copie a declarației de conformitate pentru o perioadă de 10,

respectiv 15 ani de la introducerea pe piață a respectivului DM;

 cooperează cu autoritățile competente, la cererea acestora din urmă, cu

privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea sau, dacă acest lucru nu

este posibil, pentru atenuarea riscurilor prezentate de dispozitivele pe care

le-au introdus pe piață .
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Obligațiile generale ale importatorilor (3)



 verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe: 

(a) dacă dispozitivului i-a fost aplicat marcajul CE și dacă declarația de 

conformitate UE a dispozitivului a fost întocmită; 

(b) dacă dispozitivul este însoțit de informațiile care trebuie furnizate 

de către producător; 

(c) în cazul dispozitivelor importate, dacă importatorul a îndeplinit 

cerințele legale; 

(d) dacă producătorul a atribuit dispozitivului, dacă este cazul, un UDI. 
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Obligațiile generale ale distribuitorilor (1)



• În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă

că un dispozitiv nu este în conformitate cu cerințele prezentului

regulament, el nu pune dispozitivul la dispoziție pe piață până când

acesta nu devine conform cu prezentul regulament și informează

producătorul și, după caz, reprezentantul autorizat al producătorului
și importatorul;

 În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă

că un dispozitiv prezintă un risc grav sau este un dispozitiv falsificat,

informează și autoritatea competentă din statul membru în care este
stabilit;

 Distribuitorii se asigură că, atâta timp cât dispozitivul se află sub

responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport sunt
conforme cu condițiile stabilite de producător;
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Obligațiile generale ale distribuitorilor (2)



 Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un dispozitiv

pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este în conformitate cu

prezentul regulament informează imediat producătorul și, după caz,
reprezentantul autorizat al producătorului și importatorul;

 Distribuitorii cooperează cu producătorul și, după caz, cu

reprezentantul autorizat al producătorului și cu importatorul, precum

și cu autoritățile competente pentru a garanta că se întreprind

acțiunile corective necesare pentru ca dispozitivul să devină
conform, să fie retras sau să fie rechemat, după caz;

 În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că

dispozitivul prezintă un risc grav, acesta informează imediat și

autoritățile competente ale statelor membre în care a pus la

dispoziție dispozitivul, oferind detalii, în special, cu privire la
neconformitate și la orice acțiune corectivă întreprinsă;
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Obligațiile generale ale distribuitorilor (3)



 Distribuitorii păstrează un registru cu reclamații, cu dispozitive

neconforme și cu rechemări și retrageri și informează producătorul

și, dacă este disponibil, reprezentantul autorizat și importatorul cu

privire la această monitorizare și le furnizează orice informație, la
cerere;

 La cererea unei autorități competente, distribuitorii pun la dispoziția

acesteia toate informațiile și întreaga documentație de care dispun și
care sunt necesare pentru a demonstra conformitatea unui dispozitiv;

 La cererea unei autorități competente, distribuitorii oferă gratuit

eșantioane ale dispozitivului sau, în cazul în care acest lucru nu este
posibil, acordă acces la dispozitiv.
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Obligațiile generale ale distribuitorilor (4)



Aviz de funcţionare (1)

❑ Dispozitivele medicale se comercializează, se distribuie, se
instalează şi se întreţin, pentru a fi utilizate în conformitate cu scopul
propus, numai de către persoanele fizice sau juridice pentru care s-a
emis avizul de funcţionare de către ANMDMR.

❑ Activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii
în domeniul dispozitivelor medicale se desfăşoară cu respectarea
prevederilor din Titlul XX din Legea 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii şi ale normelor metodologice aprobate prin ordin
al ministrului sănătăţii nr.566/2020.

❑ Excepţie de la această cerinţă fac activităţile care se realizează de
către însuşi producătorul dispozitivelor medicale ce fac obiectul
acestor activităţi.
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Aviz de funcţionare

(2)

Activităţile de comercializare şi de prestări servicii în domeniul
dispozitivelor medicale supuse controlului prin avizare:

❑ import dispozitive medicale 

❑ distribuţie dispozitive medicale 

❑ instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale 

 instalare - punerea în funcțiune și efectuarea de verificări/testări,
conform manualului producătorului, în vederea asigurării bunei
funcționări a unui dispozitiv medical;

 mentenanță - totalitatea operațiilor de întreținere și reparație ale
unui dispozitiv medical.
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Aviz de funcţionare
(3)

Avizul de funcţionare

❑ se emite de către ANMDMR, în conformitate cu prevederile Titlului
XX din Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările ulterioare

❑ se emite la solicitarea operatorului economic, în baza cererii, însoțită
de documentele prevăzute în opisul specific activității avizate

❑ Avizele de funcționare sunt valabile pe o perioadă de 3 ani de la
data emiterii, dacă se mențin neschimbate condițiile care au stat la
baza avizării

❑ Cererea pentru reînnoirea avizului de funcționare trebuie depusă la
ANMDMR cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea valabilității
acestuia. În caz contrar, se va relua procedura de avizare.
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Aviz de funcţionare
(4)

În avizul de funcţionare se specifică următoarele:

 activitățile desfășurate (import, distribuție și/sau instalare și 

mentenanță dispozitive medicale);

 producătorii pentru care unitatea este importator și/sau distribuitor;

 producătorii pentru care unitatea este reprezentant autorizat;

 categoriile și grupele de dispozitive medicale pentru care se execută 

lucrări de instalare și mentenanță dispozitive medicale.
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CERERE AVIZ FUNCTIONARE

153

CERERE

pentru eliberarea/reînnoirea avizului de funcționare pentru activități în domeniul dispozitivelor medicale

Către

AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA

Operatorul economic: . . . . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . ., e-

mail . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., numărul de înregistrare la registrul comerțului . . . . . . . . . ., cont IBAN . . . . .

. . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . . . . . .

., e-mail . . . . . . . . . ., solicit eliberarea avizului de funcționare pentru următoarele puncte de lucru/activități:

I - import dispozitive medicale;
D - distribuție dispozitive medicale;
S - instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale din categoriile:

Nr. crt. Adresa punctului de lucru

Activitatea 

desfășurată

I D S

1.

2.

3.

https://lege5.ro/Gratuit/gm3domzqgu3a/cerere-pentru-eliberarea-reinnoirea-avizului-de-functionare-pentru-activitati-in-domeniul-dispozitivelor-medicale-norma-metodologica?dp=gmytgojtg42dqma


Persoana de contact din cadrul firmei responsabilă de conformitatea cu reglementările este:

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

tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . 

Adresa de corespondență este: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexez la prezenta cerere:

|_| Opis documentație evaluare activitate de import/distribuție dispozitive medicale (fizic și electronic);

|_| Opis documentație evaluare activitate de instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale (fizic și 

electronic) și toate documentele solicitate prin acesta/acestea.

Cunoscând prevederile legii privind falsul în declarații, declar că:

- spațiul în care îmi desfășor activitatea este adecvat și destinat exclusiv desfășurării activității

solicitate pentru avizare și respectă cerințele impuse de producătorii dispozitivelor medicale distribuite

referitoare la condițiile de depozitare;

- resursele umane utilizate sunt suficiente și calificate/instruite pentru activitatea pe care o

desfășoară/domeniul în care activează;

- răspund și îmi asum responsabilitatea privind corectitudinea și veridicitatea documentelor depuse la

dosar.

Data . . . . . . . . . . Semnătura și ștampila . . . . . . . . . .
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OPIS
documentație evaluare activitate de import/distribuție dispozitive medicale

Cod 

indicator
Indicator

Numărul, data 

și emitentul 

documentului 

(Se completează 

de către OE.)

Observații 

evaluator

(Se 

completează 

de către 

evaluatorul 

ANMDMR.)

1
Certificat de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste

înființarea OE, în copie certificată spre conformitate

2

Certificat constatator/furnizare de informații extinse emis de oficiul registrului

comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al OE, pentru OE care au

obligația să se înregistreze la oficiul registrului comerțului

3

Aviz de funcționare emis de ANMDMR împreună cu cea mai recentă anexă care

reflectă situația la zi a OE (sediu social, puncte de lucru, producători), doar în

cazul reînnoirii avizului

4
Lista cu personalul OE (cel puțin o persoană responsabilă de conformitatea cu

reglementările și șef depozit, după caz)

5
Decizie de numire a responsabilului de conformitatea cu reglementările și a

șefului de depozit (după caz)

6 Educație inițială - documente de studii pentru personal (ultima școală absolvită)

7
Instruire în legislația aplicabilă dispozitivelor medicale (Se vor prezenta

documente doveditoare efectuării acestor instruiri.)
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8

Notificare (împuternicire) de la producătorul pentru care OE este

reprezentantul autorizat în UE, după caz

9
Tabel cu producătorii de dispozitive medicale pentru care OE se înregistrează la

ANMDMR pentru activitatea de import și/sau distribuție în format fizic si electronic

10

Pentru fiecare producător pentru care OE se înregistrează ca importator și/sau

distribuitor, următoarele documente:

a) copie a declarației de conformitate CE emise de producător pentru dispozitivul

medical distribuit (Se va prezenta câte un exemplu de declarație de conformitate

pentru fiecare producător.);

b) b) copie a certificatului de conformitate CE valabil pentru dispozitivul medical

distribuit (Se va prezenta câte un certificat de marcaj CE pentru fiecare

producător, după caz.)

11
La dispozitivele medicale provenite din state non UE, declarația de conformitate face

referire la reprezentantul autorizat? Sau există un document care atestă acest fapt?

12

Proceduri/Instrucțiuni de lucru care să cuprindă modul de desfășurare a activităților

(import, distribuție), identificarea și trasabilitatea dispozitivelor medicale, păstrarea

conformității produselor în timpul transportului, manipulării și depozitării (pe fluxul de

aprovizionare, de depozitare și de distribuție), monitorizarea condițiilor de mediu în

timpul depozitării conform cerințelor impuse de producător și modul de acțiune în

cazul raportării unui incident de către un utilizator
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OPIS
Documentație evaluare activitate de instalare și/sau mentenanță dispozitive 

medicale

Cod 

indicator
Indicator

Numărul, data și 

emitentul 

documentului (Se 

completează de 

către OE.)

Observații 

evaluator

(Se completează 

de către 

evaluatorul 

ANMDMR.)

1
Certificat de înregistrare sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste 

înființarea OE, în copie certificată spre conformitate

2

Certificat constatator/furnizare de informații extinse emis de oficiul registrului 

comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al OE, pentru OE care au 

obligația să se înregistreze la oficiul registrului comerțului

3

Aviz de funcționare emis de ANMDMR împreună cu cea mai recentă anexă 

care reflectă situația la zi a OE (sediu social, puncte de lucru, producători), doar 

în cazul reînnoirii avizului

4
Lista cu personalul OE (cel puțin o persoană responsabilă de conformitatea cu 

reglementările și șef depozit, după caz)

5 Educație inițială - documente de studii pentru personal (ultima școală absolvită)

6

Cursuri de perfecționare/instruire pentru activitatea de instalare și mentenanță 

dispozitive medicale pentru fiecare grupă de dispozitive medicale efectuate de 

personal tehnic instruit: a) al unui producător/reprezentant al unui producător; b) 

din cadrul asociațiilor profesionale în domeniul dispozitivelor medicale sau c) al 

operatorilor economici avizați de către ANMDMR, în cazul în care aceștia au în 

obiectul de activitate desfășurarea cursurilor de instruire

7
Instruire în legislația aplicabilă dispozitivelor medicale (Se vor prezenta 

documente doveditoare efectuării acestor instruiri.)
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8

Lista cu scule, cu echipamente și dispozitive de măsurare și monitorizare 

(EMM) utilizate în activitatea de instalare și/sau mentenanță dispozitive 

medicale, cuprinzând seria, anul de fabricație, data ultimei 

etalonări/calibrări

NOTĂ: Pentru verificarea parametrilor de securitate se va prezenta dovada 

deținerii unui analizor de electrosecuritate.

(Se vor prezenta certificatele de etalonare/facturi pentru EMM-urile aflate în 

garanție.)

9

Lista verificărilor tehnice (parametrii funcționali și de securitate electrică) pentru 

fiecare grupă de dispozitive medicale pentru care se asigură instalarea și/sau 

mentenanța

10
Dovada asigurării garanției manoperei și a pieselor de schimb, după caz

11

Autorizații speciale (Inspecția de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 

sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR, Comisia Națională pentru 

Controlul Activităților Nucleare - CNCAN ), după caz

12

Dovada dreptului de exercitare a profesiei pentru personalul special atestat 

ISCIR/CNCAN, după caz

13

Proceduri/Instrucțiuni de lucru referitoare la activitățile desfășurate (activitatea de 

instalare și/sau mentenanță, cu anexe privind înregistrări, neconformități, 

reclamații)
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LISTA CU PERSONALUL OPERATORULUI ECONOMIC
Subsemnata/Subsemnatul, ……….. (nume si prenume redactat cu majuscule), in calitate de 

reprezentant legal al OE evaluat ………….(redactat cu majuscule),  cunoscand prevederile legii

privind falsul in declaratii, declar ca personalul (cel puțin o persoană responsabilă de conformitatea

cu reglementările și șef depozit, după caz) este:

Nr.crt. Nume si prenume

angajat

Calificarea Functia Categoria si/sau grupa de 

dispozitive medicale servisate 
(unde este cazul)
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CATEGORII SI GRUPE DISPOZITIVE MEDICALE – INFORMATIV

DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU A.T.I. – exemple: aparate anestezie; aparate ventilatie pulmonara; 

defibrilatoare; incubatoare nou-nascuti; monitoare functii vitale; mese de terapie intensiva; unitate mobila de 

aspiratie; pulsoximetre; paturi terapie intensiva

DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU UZ GENERAL SPITALICESC – exemple: paturi electrohidraulice; 

sterilzatoare cu abur/aer cald/ oxid de etilena/plasma; tensiometre; targi.

DISPOZITIVE MEDICALE REUTILIZABILE PENTRU CHIRURGIE – exemple: mese de operatie; lampi 

operatie; aspiratoare chirurgicale; reflector cu picior; dispozitive pentru laparoscopie; echipamente de 

electrochirurgie.

DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU DIAGNOSTIC IN VITRO – exemple: analizoare de hematologie, 

biochimie; urina; electroforeza; microscoape de laborator; termostate; centrifugi; coagulometre.

DISPOZITIVE MEDICALE  ELECTROMECANICE

Diagnostic-explorari functionale – exemple: EKG; EEG; EMG; ecografe; audiometre; dispozitive pentru 

endoscopie; dispozitive pentru testare efort.

Terapie – cu aerosoli; cu ultrasunete; cu unde scurte; cu curenti; cu microunde; cu vacuum; bai galvanice; biciclete 

ergometrice; magneto-terapie.

DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU STOMATOLOGIE – exemple: unit dentar cu accesorii; fotoliu dentar; 

compresor dentar; lampa fotopolimerizare; aparat detartraj

DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU OPTICA SI OFTALMOLOGICE – exemple: frontifocometre; 

tonometre; keratometre; campimetre; instrumentele pentru testari oftalmologice; lampi cu fanta.

DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU IMAGISTICA MEDICALA – exemple: RMN

DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU DIAGNOSTIC SI TRATAMENT CU RADIATII IONIZANTE –

exemple: CT; accelerator liniar; RX dentar....(conform autorizatii CNCAN in vigoare.
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ANEXA 7

161

GRUPE DISPOZITIVE MEDICALE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICE (INSTALARE ȘI/SAU ÎNTREȚINERE 
ȘI/SAU REPARARE) PRESTATE DE OE (DENUMIRE OE SOLICITANT) 

CATEGORIA DISPOZITIVE 
MEDICALE

GRUPA 
DISPOZITIVE 

MEDICALE
INSTALARE MENTENANȚĂ

NR
CRT

CATEGORIA GRUPA INSTALARE ÎNTREȚINERE REPARARE

1 DISPOZITIVE 
MEDICALE 
PENTRU UZ 
GENERAL 
SPITALICESC

- denumire
echipament 1

DA/NU DA/NU DA/NU

2 DISPOZITIVE 
MEDICALE 
REUTILIZABILE 
PENTRU 
CHIRURGIE

- denumire 
echipament 1  

DA/NU DA/NU DA/NU

- denumire 
echipament 2

DA/NU DA/NU DA/NU

3 DISPOZITIVE 
MEDICALE 
PENTRU 
DIAGNOSTIC ȘI 
TRATAMENT CU 
RADIATII 
IONIZANTE

- denumire 
echipament1

DA/NU DA/NU DA/NU

…. ….



CONDIȚII DE AVIZARE

Pentru obținerea avizului de funcționare, operatorul economic trebuie

să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

a) să dețină un spațiu adecvat, care trebuie să fie folosit în

exclusivitate pentru desfășurarea activității solicitate pentru avizare;

b) să fie dotat cu echipamente adecvate desfășurării activității

solicitate pentru avizare;

c) să dispună de personal suficient și calificat/instruit pentru

activitatea pe care o desfășoară/domeniul în care activează.
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RESPONSABILUL DE CONFORMITATEA CU 

REGLEMENTARILE - RCR

OE trebuie să aibă la dispoziție, în cadrul propriei

organizații, serviciile cel puțin ale unei persoane

responsabile de conformitatea cu reglementările specifice

domeniului dispozitivelor medicale, aplicabile activității

desfășurate de către operatorul economic, care deține

expertiza necesară în acest domeniu.
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EXPERTIZA  RCR

Se realizează pe baza următoarelor documente, cumulativ:

a) diplomă, certificat sau altă dovadă de calificare formală, acordată la

absolvirea unor studii universitare, în drept, medicină, farmacie,

inginerie, chimie, fizică sau altă disciplină științifică cu aplicabilitate în

domeniul dispozitivelor medicale, precum și cel puțin un an de

experiență profesională în activități de reglementare sau în sisteme de

management al calității în domeniul dispozitivelor medicale;

b) diplomă, certificat sau alt document acordat la absolvirea unor

cursuri de instruire continuă având ca tematică legislația în domeniul

dispozitivelor medicale.
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RCR / SEF DEPOZIT

trebuie să facă dovada instruirii continue în legislația 

specifică dispozitivelor medicale

Instruire continuă = efectuarea instruirii cel puțin la doi ani. 

În cazul unor modificări legislative semnificative în 

domeniul dispozitivelor medicale, se va face dovada 

instruirii, inclusiv în situația în care intervalul de timp dintre 

două instruiri este mai mic de doi ani.
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ATRIBUTII   RCR

- verifică, înainte de punerea la dispoziție pe piață a unui dispozitiv medical, 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:

a) dacă dispozitivului i-a fost aplicat marcajul CE ca urmare a derulării 
procedurii de evaluare a conformității și dacă este emisă declarația de 
conformitate CE a dispozitivului;

b) dacă dispozitivul este însoțit de informațiile care trebuie furnizate de către 
producător;

c) în cazul dispozitivelor importate, dacă importatorul/reprezentantul autorizat 
este identificat pe eticheta produsului;

d) dacă, atât timp cât dispozitivul se află sub responsabilitatea distribuitorului, 
condițiile de depozitare sau de transport sunt conforme cu condițiile stabilite de 
producător;

e) dacă sunt îndeplinite cerințele legale aplicabile dispozitivului medical în 
cauză.
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PERSONAL SERVICE

OE trebuie să dețină personal 

- cu diplomă de licență în studii universitare cu o durată de 

cel puțin 4 ani în domeniul științelor exacte și inginerești 

(fizică, chimie, biochimie etc.), care ocupă funcția de 

inginer/ fizician / chimist și/sau 

- cu studii medii care ocupă funcția de tehnician, 

și care are atribuții specifice înregistrate în fișa postului si

care face dovada participării la cursuri de formare 

profesională și instruire pentru fiecare grupă de dispozitive 

medicale pentru care face service.
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INSTRUIRE PERSONAL SERVICE

Cursurile de instruire pentru service sunt susținute de 

personal tehnic instruit:

a) al unui producător/reprezentant al unui producător;

b) din cadrul asociațiilor profesionale în domeniul 

dispozitivelor medicale; sau

c) al operatorilor economici avizați de către ANMDMR, în 

cazul în care aceștia au în obiectul de activitate 

desfășurarea cursurilor de instruire.
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PROCEDURA DE AVIZARE

 OE transmite cererea insotita de toate documentele solicitate prin opisul 

specific activitatii solicitate la avizare;

 In max. 90 de zile de la inregistrare ANMDMR transmite factura fiscala;

 Daca FF nu este achitata in 60 de zile, dosarul se claseaza;

 Evaluarea dosarului se face in max 120 zile de la plata;

 Daca dosarul nu este complet, se solicita completarea acestuia;

 Daca in max 30 de zile nu se transmit documentele solicitate, dosarul se 

claseaza;

 Evaluarea se finalizeaza cu un raport de evaluare, in baza caruia se 

emite avizul de functionare, in max 15 zile de la data intocmirii

raportului;

 In cazul unui raport de evaluare nefavorabil se poate face contestatie la 

ANMDMR in termen de max 5 zile de la primirea raportului. Raspunsul

la contestatie se comunica in 30 de zile de la primirea contestatiei.
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ANEXA Nr. 4  din OMS nr.566/2020

Antetul ANMDMR

AVIZ DE FUNCŢIONARE
Nr. ........ din .............

În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi în baza documentaţiei înaintate, Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România avizează funcţionarea operatorului economic:

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

................ ............,cu sediul social în ........ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................şi puncte de lucru în ........ 

pentru activităţi de:

- import dispozitive medicale | DA | NU |;

- distribuţie dispozitive medicale | DA | NU |;

– instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale | DA | NU | 

Categoriile şi grupele de dispozitive medicale pentru care se execută lucrări de instalare şi/sau

mentenanţă sunt următoarele:........ ................ ................ 

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

Unitatea este distribuitor/importator al producătorului:........ ................ ................, ţara ........ ...............

Unitatea este reprezentant autorizat în Uniunea Europeană al producătorului:........ ................ ............, 

ţara ........ ........ ...........

Orice modificare a condiţiilor stabilite prin reglementările Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale din România care au stat la baza avizării atrage anularea prezentului aviz de 

funcţionare.

Avizare iniţială la data ........ ........ ...............Valabil până la ........ ...........

Preşedinte,........ ................ ........



CONTROALE INOPINATE

ANMDMR poate efectua controale inopinate la OE în vederea verificării

veridicității celor declarate sau de câte ori este nevoie.

În cazul în care, în urma controalelor inopinate, se constată

neconformități majore (cum ar fi, de exemplu: personal

necalificat/neinstruit, spațiu de depozitare impropriu, desfășurare de

activități neavizate, distribuirea de dispozitive medicale neconforme

etc.), avizul de funcționare se suspendă până la eliminarea

neconformităților, pe o perioadă de maximum 3 luni.
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MĂSURI
 În cazul în care, în cele 3 luni, nu sunt remediate

neconformitățile constatate, ANMDMR anulează avizul emis.

 Pe perioada suspendării avizului, acesta se depune în original

la ANMDMR, în termen de maximum 5 zile de la data

comunicării măsurii suspendării, iar perioada suspendării se

menționează într-o anexă la aviz.

 Este interzisă desfășurarea activității pe perioada suspendării.

În caz contrar, avizul se anulează și se emite de către

președintele ANMDMR o decizie de anulare a avizului de

funcționare.

 Avizele anulate trebuie depuse în original la ANMDMR în

termen de 5 zile de la data comunicării deciziei de anulare.
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COMUNICĂRI

Întreruperea temporară pentru o perioadă de minimum un an sau

încetarea desfășurării activităților în domeniul dispozitivelor medicale

se comunică în mod obligatoriu ANMDMR în termen de 30 de zile de la

întreruperea temporară sau de la încetarea activității, caz în care

ANMDMR va emite o decizie de întrerupere temporară sau de încetare

a activității, după caz.

În cazul cererii de încetare a activității, titularul trebuie să depună la

ANMDMR originalul avizului în maximum 30 de zile de la încetarea

activității.
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CERERE pentru modificarea avizului de functionare 

|_| Schimbarea denumirii firmei in ................................. 

|_| Schimbarea adresei sediului social ................................... 

|_| Schimbare adresa punct de lucru (radiere punct de lucru concomitenta cu infiintarea 

unui punct de lucru la alta adresa) ............, cu activitate de .............. 

|_| Adaugare punct de lucru .......... cu activitate de ................. 

|_| Radiere punct de lucru ............, cu activitate de ................ 

|_| Adaugarea urmatorilor producatori pentru care firma are calitatea de 

distribuitor/importator 

|_| Adaugare activitate de ............................................... 

|_| Adaugarea unui producator pentru care firma este reprezentant autorizat in Uniunea 

Europeana 

|_| Radierea urmatorilor producatori pentru care unitatea nu mai are calitatea de I/D/RA

|_| Incetarea activitatii 

SE EMITE ANEXA LA AVIZUL DE FUNCȚIONARE 
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VALABILITATE AVIZE EMISE CONFORM OMS 

1008/2016

Avizele de funcționare emise până la 08.04.2020 rămân

valabile o perioadă de 2 ani și 6 luni de la data emiterii sau

3 ani de la data emiterii, în cazul în care s-a depus cerere

de reînnoire.
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Supravegherea pieţei dispozitivelor medicale

(1)

Prin activitatea de supraveghere a pieţei se urmăreşte a se controla

următoarele aspecte:

❑ dacă produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care

armonizează condiţiile de comercializare a acestora, îndeplinesc cerinţele

prevăzute în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere

în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene care armonizeazã condiţiile de

comercializare a produselor, aplicabile, după caz

❑ dacă operatorii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru

ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele prevăzute

în legislaţia Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare

a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare

a produselor, aplicabile, după caz, şi pun în aplicare măsurile dispuse de

autorităţile de supraveghere a pieţei, atunci când este cazul
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Supravegherea pieţei dispozitivelor medicale

(2)

 Respectarea prevederilor HG nr.306/2011  - în cazul sancţiunilor

şi/sau măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a legislaţiei

Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a 

produselor
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Supravegherea pieţei dispozitivelor medicale
(3)

❑ Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să îndeplinească sarcinile

privind supravegherea pieţei, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

❑ Măsurile stabilite de către autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să fie 

corelate cu gradul de risc sau de neconformitate al produsului, iar impactul

asupra liberei circulaţii a mărfurilor nu trebuie să fie mai mare decât este

necesar pentru atingerea obiectivelor supravegherii pieţei

❑ ANMDMR, autoritate competentă în domeniul dispozitivelor medicale, este 

responsabilă pentru supravegherea pieţei dispozitivelor medicale

❑ Sancţiunile sunt prevăzute în Legea 95/2006 si in OUG 46/2021
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Supravegherea pieţei dispozitivelor medicale
(4)

Activităţi de supraveghere a pieţei

❑ monitorizarea dispozitivelor medicale introduse pe piaţă şi/sau puse în

funcţiune

❑ stabilirea măsurilor ce trebuie luate de către operatorul economic, după caz, 

pentru îndeplinirea conformităţii produselor

❑ urmărirea modului de aplicare a măsurilor stabilite
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Supravegherea pieţei dispozitivelor medicale
(5)

Supravegherea produselor introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune se 

realizează, în principal, prin: 

❑ verificarea periodică a locurilor unde se comercializează şi se depozitează

produsele; 

❑ verificarea periodică a locurilor unde produsele sunt puse în funcţiune; 

❑ organizarea de controale inopinate şi de verificări punctuale; 

❑ prelevarea de mostre de produse şi verificarea prin examinare şi încercare a 

acestora.
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Supravegherea dispozitivelor medicale în utilizare

(1)

Obligaţiile utilizatorilor de dispozitive medicale: 

❑ să utilizeze dispozitivele medicale numai în scopul pentru care au

fost realizate

❑ să se asigura că dispozitivele medicale sunt utilizate numai în

perioada de valabilitate a acestora, când este cazul, şi că nu prezintă

abateri de la performanţele funcţionale şi de la cerinţele de securitate

aplicabile

❑ să aplice un program de supraveghere a dispozitivelor medicale,

care să ţină seama de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de

utilizare şi de complexitatea acestora, potrivit normelor metodologice

în vigoare
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Supravegherea dispozitivelor medicale în utilizare
(2)

❑să asigure verificarea periodică, întreţinerea şi repararea

dispozitivelor medicale cu unităţi avizate pentru

efectuarea acestor servicii

❑să comunice producătorilor şi autorităţii competente orice

incident survenit în timpul utilizării

❑să asigure un sistem documentat de evidenţă privind

dispozitivele medicale utilizate, reparate şi verificate,

potrivit normelor metodologice în vigoare.
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SANCȚIUNI

❑ Legea 95/2006, republicată  - art.  934, art. 935 şi art. 936

Ex: - functionare fără aviz – amenda 5.000-10.000 lei

- functionarea fără a notifica modificările ce au stat la baza avizării

– amendă 2.000-5.000 lei

- impiedicarea controlului – amendă 5.000 – 10.000 lei

❑ OUG 46/2021- Cap V – art. 28 şi art. 29

Ex: slide-uri anterioare.
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INFORMEAZĂ-TE!
(SAU “APELEAZĂ LA UN PRIETEN”)
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ASTFEL EVIȚI SANCȚIUNILE CONTRAVENȚIONALE



Vă mulţumim pentru atenţie!
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https://facebook.com/Medicaldevicetraining/

LIKE & SHARE


