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Ministerul S ănătăţii 

Ordinul nr. 1297/2010 privind modul şi condi ţiile de preluare, evaluare, transmitere 
cu titlu gratuit, valorificare sau, dup ă caz, de casare ori distrugere a materialelor 
consumabile de utilitate medical ă, a materialelor de natura obiectelor de inventar 

medicale, a medicamentelor şi aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privat ă a statului 

 
 
 
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice şi al Direcţiei politica 
medicamentului nr. Cs.A. 10.518/2010, 
 
având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului, republicată, 
 
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 
 
Art. 1. 
Prezentul ordin stabileşte modul şi condiţiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, 
valorificare sau, după caz, de casare ori de distrugere a materialelor consumabile de utilitate 
medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor şi aparaturii 
medicale intrate, conform legii, în proprietatea privată a statului. 
 
Art. 2. 
Preluarea medicamentelor prevăzute la art. 1 se face de către direcţiile de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi se distrug conform reglementărilor în vigoare. 
 
Art. 3. 
(1) Preluarea materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de 
inventar medicale şi aparaturii medicale se face de către direcţiile de sănătate publică judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti. 
 
(2) În scopul preluării, transmiterii cu titlu gratuit, utilizării sau, după caz, casării ori distrugerii 
materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar 
medicale şi a aparaturii medicale prevăzute la art. 1, se înfiinţează o comisie la nivelul direcţiilor de 
sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care face preluarea. 
 
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) va fi formată din 3 membri, având următoarea componenţă: un 
medic epidemiolog, un economist şi un consilier juridic din cadrul direcţiei de sănătate publică. 
 
(4) Nominalizarea membrilor comisiei prevăzute la alin. (2), precum şi a preşedintelui acesteia se 
face de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
 
Art. 4. 
(1) Comisia prevăzută la art. 3, după preluarea, trierea şi evaluarea materialelor consumabile de 
utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale şi a aparaturii medicale, 
stabileşte unitatea sanitară, medico-socială sau unitatea de asistenţă socială beneficiară a 
acestora, către care produsele se transmit cu titlu gratuit. 
 
(2) Unităţile beneficiare vor înregistra în contabilitate aceste bunuri în baza reglementărilor privind 
donaţiile în natură. 
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Art. 5. 
Produsele care în urma trierii nu corespund criteriilor stabilite de comisie vor fi supuse distrugerii 
conform prevederilor legale. 
 
Art. 6. 
Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile judeţene de sănătate publică, respectiv a 
municipiului Bucureşti, precum şi unităţile beneficiare vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
 
Art. 7. 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă. 
 
Art. 8. 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Ministrul sănătăţii, 
Cseke Attila 
 
Bucureşti, 6 octombrie 2010. 
 
Nr. 1.297. 
 


