
HOTĂRÂRE nr. 728 din 13 septembrie 2018 privind stabilirea numărului de 

posturi ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, precum 

şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale acesteia 

EMITENT: Guvernul  

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 806 din 20 septembrie 2018 

 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 lit. j) şi al art. 19 alin. (1) din 
Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate şi al Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
    ART. 1 
    Numărul maxim de posturi la nivelul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, 
denumită în continuare ANMCS, este de 122, exclusiv demnitarul şi cabinetul demnitarului. 
 
    ART. 2 
    (1) În subordinea ANMCS se înfiinţează şi funcţionează opt oficii teritoriale, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    (2) Oficiile teritoriale sunt structuri ale ANMCS, cu personalitate juridică, înfiinţate pentru creşterea 
eficacităţii şi eficienţei procesului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a 
siguranţei pacientului. 
    (3) Competenţa teritorială a fiecărui oficiu este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 
    ART. 3 
    (1) Fiecare oficiu teritorial este condus de un director. 
    (2) Directorul conduce activitatea oficiului teritorial, îl reprezintă în relaţiile cu ANMCS, cu 
autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile publice locale, după caz, în ceea ce priveşte 
activitatea oficiului teritorial. 
    (3) Directorul oficiului este ordonator terţiar de credite, calitate care poate fi delegată potrivit 
prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 
    (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul oficiului emite decizii şi răspunde, în condiţiile legii, 
pentru întreaga activitate a acestuia. 
 
    ART. 4 
    Oficiile teritoriale ale ANMCS au următoarele atribuţii principale: 
    a) asigură şi coordonează, potrivit competenţei teritoriale, activitatea de evaluare în vederea 
acreditării, în raport cu standardele de acreditare elaborate de către ANMCS, a unităţilor care 
furnizează servicii de sănătate care pot fi finanţate din fonduri publice;  
    b) încheie, în vederea realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a), contractele cu evaluatorii de servicii 
de sănătate incluşi în registrele evaluatorilor gestionate de către ANMCS şi care sunt membri în 
comisiile de evaluare a unităţilor sanitare prevăzute la lit. a), situate în aria de competenţă; 
    c) monitorizează, în baza procedurilor aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS, conformitatea 
respectării cerinţelor standardelor de acreditare de către unităţile sanitare prevăzute la lit. a), 
acreditate sau aflate în proces de acreditare, situate în aria sa de competenţă. 
 
 
    ART. 5 
    (1) Responsabilităţile şi structura funcţională ale oficiului teritorial se stabilesc prin regulamentul 
propriu de organizare şi funcţionare elaborat în baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al 
preşedintelui ANMCS.  
    (2) Statul de funcţii şi structura de personal ale oficiului se aprobă prin ordin al preşedintelui 
ANMCS. 
    (3) Personalul de execuţie este numit şi eliberat din funcţie, în condiţiile legii, de către directorul 
oficiului. 
    (4) Atribuţiile şi sarcinile personalului oficiului se stabilesc prin fişa postului aprobată de directorul 
oficiului. Pentru funcţia de director al oficiului, fişa postului se aprobă de preşedintele ANMCS. 
    (5) Oficiul funcţionează cu un număr maxim de 16 posturi, care nu sunt incluse în numărul maxim 
de posturi prevăzut la art. 1.  
 
    ART. 6 
    Activitatea juridică, reprezentarea juridică a oficiilor teritoriale în faţa instanţelor judecătoreşti, 

http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/806/2018-09-20/


precum şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul acestora sunt asigurate de către 
ANMCS. 
 
    ART. 7 
    (1) Finanţarea oficiilor teritoriale se face prin alocarea de către ANMCS, atât din venituri proprii, cât 
şi din subvenţii de la bugetul de stat, a fondurilor necesare desfăşurării activităţilor curente ale 
acestora, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat conform legii. 
    (2) Veniturile proprii prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii 
în sistemul de sănătate, provenite din activitatea ANMCS sau/şi din activitatea oficiilor teritoriale din 
subordine, se colectează în conturile ANMCS deschise la trezorerie, din care ANMCS repartizează 
oficiilor teritoriale sumele prevăzute şi aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli. 
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    Bucureşti, 13 septembrie 2018. 
    Nr. 728. 
    ANEXA 1  
 
    OFICIILE TERITORIALE  
    ale ANMCS şi competenţa teritorială a acestora 
 
 
┌────┬──────────┬───────────────┬───────────┬───────┐ 
│    │          │Judeţele       │           │       │ 
│    │          │cuprinse       │Localitatea│Numărul│ 
│Nr. │Oficiul   │în             │de         │maxim  │ 
│crt.│teritorial│circumscripţia │reşedinţă  │de     │ 
│    │          │oficiului      │           │posturi│ 
│    │          │teritorial     │           │       │ 
├────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤ 
│    │          │Bacău          │           │       │ 
│    │Oficiul   │Botoşani       │           │       │ 
│1   │Teritorial│Iaşi           │Municipiul │16     │ 
│    │Nord-Est  │Neamţ          │Iaşi       │       │ 
│    │          │Suceava        │           │       │ 
│    │          │Vaslui         │           │       │ 
├────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤ 
│    │          │Brăila         │           │       │ 
│    │Oficiul   │Buzău          │           │       │ 
│2   │Teritorial│Constanţa      │Municipiul │16     │ 
│    │Sud-Est   │Galaţi         │Constanţa  │       │ 
│    │          │Vrancea        │           │       │ 
│    │          │Tulcea         │           │       │ 
├────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤ 
│    │          │Argeş          │           │       │ 
│    │          │Călăraşi       │           │       │ 
│    │Oficiul   │Dâmboviţa      │Municipiul │       │ 
│3   │Teritorial│Giurgiu        │Bucureşti  │16     │ 
│    │Sud       │Ialomiţa       │           │       │ 
│    │          │Prahova        │           │       │ 
│    │          │Teleorman      │           │       │ 



├────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤ 
│    │          │Dolj           │           │       │ 
│    │Oficiul   │Gorj           │Municipiul │       │ 
│4   │Teritorial│Mehedinţi      │Craiova    │16     │ 
│    │Sud-Vest  │Olt            │           │       │ 
│    │          │Vâlcea         │           │       │ 
├────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤ 
│    │Oficiul   │Arad           │           │       │ 
│5   │Teritorial│Caraş-Severin  │Municipiul │16     │ 
│    │Vest      │Hunedoara      │Timişoara  │       │ 
│    │          │Timiş          │           │       │ 
├────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤ 
│    │          │Cluj           │           │       │ 
│    │Oficiul   │Bihor          │           │       │ 
│6   │Teritorial│Bistriţa-Năsăud│Municipiul │16     │ 
│    │Nord-Vest │Maramureş      │Cluj-Napoca│       │ 
│    │          │Satu Mare      │           │       │ 
│    │          │Sălaj          │           │       │ 
├────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤ 
│    │          │Alba           │           │       │ 
│    │Oficiul   │Braşov         │           │       │ 
│7   │Teritorial│Covasna        │Municipiul │16     │ 
│    │Centru    │Harghita       │Târgu Mureş│       │ 
│    │          │Mureş          │           │       │ 
│    │          │Sibiu          │           │       │ 
├────┼──────────┼───────────────┼───────────┼───────┤ 
│    │Oficiul   │               │           │       │ 
│8   │Teritorial│Bucureşti      │Municipiul │16     │ 
│    │Bucureşti │Ilfov          │Bucureşti  │       │ 
│    │şi Ilfov  │               │           │       │ 
└────┴──────────┴───────────────┴───────────┴───────┘ 
 
 
    ----- 
 


