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ORDIN   Nr. 280 din 28 noiembrie 2013 

privind stabilirea cuantumului taxei individuale af erente programului de instruire a 
evaluatorilor de spitale certifica ţi de către Autoritatea Na ţional ă de Management al 

Calităţii în S ănătate (Comisia Na ţional ă de Acreditare a Spitalelor), precum şi al taxei 
anuale de valabilitate a certificatului de evaluato r de spitale 

 

Text în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2014 

 

    Act de bază 

Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 280/2013 

 

    Acte modificatoare 

Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 243/2014 

 

    Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa 
fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau 
completarea respectivă, în forma . 

 

 

    Având în vedere: 

    - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi 
modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată; 

    - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 216/2013*) privind 
aprobarea Codului de conduită a evaluatorilor de spitale înscrişi în Registrul evaluatorilor de spitale 
al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; 

    - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 261/2013*) privind 
aprobarea Planului de formare a evaluatorilor Co.N.A.S. decembrie 2013 - iunie 2014; 

    - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 279/2013*) pentru 
aprobarea Metodologiei privind modalitatea de desfăşurare a procesului de instruire a persoanelor 
ce doresc să dobândească calitatea de evaluator certificat de către Comisia Naţională de 
Acreditare a Spitalelor, precum şi a modelului cererii de înscriere în programul de formare a 
evaluatorilor de spitale; 
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    - Referatul de necesitate nr. 3.936/2DEAPA din 21 noiembrie 2013, aprobat de preşedintele 
Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor cu nr. 4.951/1SP din 28 noiembrie 2013, 

    în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată, 

 

    preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin. 

 

------------ 

    *) Ordinele preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 216/2013, nr. 
261/2013 şi nr. 279/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

    ART. 1 

    (1) Cuantumul taxei individuale de participare la programul de instruire a evaluatorilor de spitale 
certificaţi de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională 
de Acreditare a Spitalelor) se stabileşte la suma de 1.400 lei/persoană. 

    (2) Cuantumul taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale, care conform 
legislaţiei în vigoare are o perioadă maximă de valabilitate de 3 ani, se stabileşte la suma de 200 
lei/persoană/an. Vizarea anuală a certificatului de evaluator este condiţionată de plata taxei anuale 
coroborat cu păstrarea calităţii de evaluator de spitale certificat de către Autoritatea Naţională de 
Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor). 

    (3) Taxa de participare la programul de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către 
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor) se plăteşte anterior începerii sesiunii de instruire, iar dovada plăţii taxei de instruire este 
parte integrantă a dosarului de înscriere în programul de instruire menţionat. 

    (4) Candidaţii înscrişi în programul de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către 
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a 
Spitalelor) nu vor fi validaţi pentru participarea la program fără evidenţierea încasării efective a 
taxei menţionate la alin. (1), aceştia având obligativitatea considerării diferenţei între data plăţii şi 
data încasării efective în funcţie de modalitatea de plată aleasă. 

 

    (5) Taxele menţionate la alin. (1) şi (2) se plătesc în contul Autoritatea Naţională de 
Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor), cod de 
identificare fiscală 24609370, cod IBAN RO07TREZ70620G331700XXXX deschis la Trezoreria 
Sectorului 6 Bucureşti, sau în numerar, prin casieria Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 
din Splaiul Independenţei nr. 202A, etaj 7, camera 21, sectorul 6, Bucureşti. 

 

    ART. 2 

    (1) Structurile de specialitate ale Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate 
(Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Direcţiei 
juridice şi relaţii internaţionale. Costurile ocazionate de publicarea în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, se vor suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Autoritatea Naţională de Management 
al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor). 

    (3) Prezentul ordin se publică pe site-ul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, 
www.conas.gov.ro, prin grija Direcţiei resurse umane. 

    ART. 3 

    Începând cu data publicării prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară. 

 


