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Întrebare 

         

Către: NELU TĂTARU, Ministrul SĂNĂTĂȚII 

De la: Deputat, SILVIU DEHELEAN   

Circumscripţia electorală: Nr. 5, Bihor 

Grup parlamentar: USR 

Obiectul interpelării: Cererea de echipamente individuale de protecție 

 

Domnule Ministru, 

 

 În contextul pandemiei actuale de COVID-19, cererea de echipamente individuale de protecție 

(denumite în continuare „EIP”), cum ar fi măștile pentru față, mănușile, costumele de protecție sau 

dispozitivele de protecție a ochilor, precum și de dispozitive medicale cum ar fi măștile chirurgicale, 

mănușile de examinare și unele halate, a înregistrat o creștere exponențială insotita de o oferta 

insuficienta ceea ce a dus la identificarea de solutii de ultim moment adica achizitia de produse 

necertificate sau inca in curs de certificare conform normelor europene in domeniu. 

 

In contextul in care exista producatori (atat in Romania dar si in China sau alte state) care au inceput de 

curand productia unor astfel de produse dar nu au inca certificarile necesare pentru introducerea 

produselor pe piata europeana. 

 

Vazand numeroasele cazuri semnalate in presa internationala si nationala despre cazuri in care produsele 

necesare luptei impotriva Covid-19 importate in special din China nu indeplinesc conditiile necesare de 

securitate si performanta impuse de standardele europene in vigoare (Finlanda, Canada, Spania, Turcia, 

Belgia, Olanda, Germania, India, Cehia, Marea Britanie, Georgia, Malaezia, Australia, Uniunea 

Europeana, Romania (1 si 2)). 

 

In contextul in care UE a emis recomandarea 2020/403 din 13 martie 2020 privind evaluarea 

conformității și procedurile de supraveghere a pieței în contextul amenințării COVID-19.  

 

Recomandarea prevede două scenarii în care produsele pot fi deja introduse pe piață chiar dacă 

procedurile de evaluare a conformității nu au fost încă finalizate sau, în unele cazuri excepționale, nu au 

fost nici măcar inițiate:  

1) Dacă autoritățile naționale de supraveghere a pieței constată că echipamentele aflate pe piața UE 

asigură un nivel adecvat de sănătate și de siguranță conform cu cerințele esențiale prevăzute în legislația 

UE, ele pot autoriza aceste produse pe piața UE chiar dacă procedurile de evaluare a conformității, 

inclusiv aplicarea marcajului CE, nu au fost încă finalizate.  

 

2) În circumstanțe excepționale, produsele pot fi introduse pe piață chiar dacă procedurile de certificare 

nu au fost inițiate și nu a fost aplicat niciun marcaj CE, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții:  
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a) produsele sunt fabricate în conformitate cu unul dintre standardele EN sau în conformitate cu oricare 

dintre celelalte standarde menționate în orientările OMS sau cu o soluție tehnică ce asigură un nivel 

adecvat de siguranță;  

b) produsele fac parte dintr-o achiziție organizată de autoritățile relevante ale statelor membre;  

c) produsele sunt puse exclusiv la dispoziția lucrătorilor din domeniul sănătății;  

d) produsele sunt puse la dispoziție numai pe durata actualei crize sanitare și  

e) produsele nu intră în canalele de distribuție obișnuite și nu sunt puse la dispoziția altor utilizatori.  

 

Va rugam sa precizati: 

1. Cine este autoritatea desemnata pentru a desfasura activitatea de evaluare a produselor pentru care 

procedurile de certificare nu au fost finalizate sau initiate? 

2. Cine este (sunt) “autoritatile relevante ale statului” care pot initia achizitii de astfel de produse 

mentionate anterior si care este procedura aplicabila in acest caz? 

3. Ce achizitii de astfel de produse (cantitati, tip) mentionate anterior a facut Romania in contextul 

pandemiei Covid-19? 

 

Aştept răspuns scris la adresa de email silviu.dehelean@cdep.ro 

Vă mulţumesc,  

 

 

Deputat Silviu Dehelean 




