
ORDIN nr. 176 din 2 august 2018 pentru aprobarea participării, în calitate de 

observatori pe lângă comisiile de evaluare în vederea acreditării unităţilor 

sanitare cu paturi, a unor reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative ale 

pacienţilor la nivel naţional 

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate  

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018 

 
 
    Având în vedere: 
    - prevederile art. 173 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    – dispoziţiile art. 2 lit. f), art. 11 alin. (10) lit. f) şi ale art. 16 alin. (2)-(4) din Legea nr. 
185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate; 
    – prevederile Hotărârii Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în 
Sănătate nr. 9/2018*) privind aprobarea participării, în calitate de observator pe lângă comisiile de 
evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, a unor reprezentanţi ai asociaţiilor 
reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional; 
    *) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 
9/2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
    – Referatul secretarului Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în 
Sănătate aprobat cu nr. 592/CV din 2.08.2018, 
 
    în temeiul art. 13 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 185/2017, 
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin. 
    ART. 1 
    (1) Se aprobă participarea, în calitate de observatori pe lângă comisiile de evaluare în vederea 
acreditării unităţilor sanitare cu paturi, a unor reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative ale pacienţilor 
la nivel naţional. 
    (2) Reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) pot participa în calitate de observatori la activităţile 
comisiilor de evaluare şi le revine obligaţia respectării principiilor procesului de evaluare stabilite prin 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 
metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor, respectiv independenţa, obiectivitatea, 
confidenţialitatea şi imparţialitatea procesului de evaluare şi acreditare. 
 
    ART. 2 
    Modalitatea de colaborare dintre Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate 
(Autoritatea) şi asociaţiile reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional, precum şi dintre Autoritate şi 
observatorii desemnaţi în condiţiile prezentului ordin se stabileşte pe bază de protocoale de 
colaborare. 
 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, 
                    Vasile Cepoi 
 
    Bucureşti, 2 august 2018. 
    Nr. 176. 
 

http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/747/2018-08-29/

