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ORDIN nr. 172 din 21 august 2015 (*actualizat*) 

privind selectia expertilor in domeniul de activitate al Comisiei Nationale de Acreditare a 
Spitalelor 

(actualizat pana la data de 19 august 2016*) 

EMITENT  

COMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR 

Avand in vedere: 

- prevederile art. 175 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- dispozitiile art. II alin. (4) si alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 126/2015 ; 

- dispozitiile art. 9 lit. t) si art. 19 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 629/2015 privind 
componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale Autoritatii Nationale de 
Management al Calitatii in Sanatate; 

- Ordinul ministrului sanatatii nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si 
metodologiei de acreditare a spitalelor; 

- Referatul comun al Unitatii de Standarde si Proceduri de Acreditare si al Directiei economice, 
achizitii publice si administrativ nr. 1.114/DEAPA din data de 21 august 2015, aprobat de catre 
presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor cu nr. 2.817/CV din data de 21 august 
2015, 

in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul 
de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin. 

Articolul 1 

(1) In vederea indeplinirii obiectivelor sale, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in 
Sanatate, denumita in continuare A.N.M.C.S., foloseste experti in domeniul managementului 
calitatii in sanatate persoane selectate in temeiul prezentului ordin, in baza metodologiei aprobate 
prin ordin al presedintelui A.N.M.C.S. 

(2) Calitatea de expert este atribuita de catre A.N.M.C.S. si recunoscuta doar in cadrul relatiei 
bilaterale dintre institutie si expert si nu reprezinta o calificare profesionala, ca atare, nu poate fi 
utilizata in relatii cu tertii. 

---------- 

Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat in 
MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

Articolul 2 
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Expertii sunt selectati sa colaboreze la: 

a) elaborarea standardelor, criteriilor si metodologiei de acreditare, reacreditare si monitorizare, 
adaptate categoriilor de unitati sanitare; 

b) actualizarea standardelor, criteriilor si metodologiei de acreditare a unitatilor sanitare, in vederea 
armonizarii si adaptarii, in functie de evolutiile si tendintele specifice de la nivel intern si 
international; 

c) elaborarea de studii, avand drept scop evaluarea, perfectionarea si modernizarea proceselor 
privind acreditarea unitatilor sanitare. 

---------- 

Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat in 
MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

Articolul 3 

(1) Selectia expertilor A.N.M.C.S. in managementul calitatii in sanatate se face, pe baza unei 
metodologii transparente, folosind criterii de competenta si competitivitate. 

---------- 

Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat in 
MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

(1^1) Expertii sunt selectati dintre profesionisti in specialitatile: medicina, biologie, tehnologia 
informatiei, juridic, economic, comunicare, bioetica si drepturile pacientilor, economie, psihologie si 
sociologie. 

---------- 

Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat 
in MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

(2) Criteriile de selectie au la baza indicatorii de evaluare personala, specifici fiecarui proiect. 

---------- 

Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat in 
MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

(3) Expertii, cetateni ai altor state, recomandati de catre organisme internationale similare 
A.N.M.C.S. cu care exista protocoale de colaborare, sunt exceptati de la procedura de selectie, 
inscrierea acestora in Registrul expertilor realizandu-se conform acordurilor incheiate cu aceste 
organisme. 

---------- 

Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat in 
MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

(4) Expertii selectati sunt inscrisi in Registrul expertilor A.N.M.C.S. in domeniul managementului 
calitatii in sanatate. 
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---------- 

Alin. (4) al art. 3 al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

Articolul 4 

Se infiinteaza Registrul expertilor in domeniul de activitate al Co.N.A.S., prin inregistrarea 
specialistilor selectati de catre institutie ca experti, pentru a fi solicitati la nevoie, pentru realizarea 
unor activitati si proiecte specifice. 

Articolul 5 

Pentru activitatile sau proiectele stabilite prin ordin al presedintelui Co.N.A.S., institutia incheie cu 
expertii selectati contracte civile potrivit Codului civil. Contractele vor contine prevederi privind 
cedarea drepturilor de autor catre Co.N.A.S. si clauze de confidentialitate. 

Articolul 6 

(1) Onorariul expertilor se calculeaza, pentru fiecare livrabil contractat, in suma bruta, in baza 
grilelor de punctaj aprobate. 

---------- 

Alin. (1) al art. 6 al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

(2) Din contravaloarea serviciilor contractate si prestate, Co.N.A.S. retine si vireaza sumele 
aferente impozitului pe venit si contributiilor datorate de catre experti la bugetele asigurarilor 
sociale si fondurilor speciale. 

Articolul 7 

Abrogat. 

---------- 

Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat in 
MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

 

Presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor,  

Vasile Cepoi,  

secretar de stat 

Bucuresti, 21 august 2015. 

Nr. 172. 

Anexa 1 

Abrogata. 

---------- 
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Anexa 1 a fost abrogata de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat in 
MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

Anexa 2 

Abrogata. 

---------- 

Anexa 2 a fost abrogata de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 365 din 14 iulie 2016 publicat in 
MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016. 

----- 


