
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE 
ORDIN 
privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de 
servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea 
acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017 - 2021 

 
    Având în vedere:  

- Referatul Direcţiei generale de management al calităţii în sănătate şi al Direcţiei economice 
aprobat sub nr. 386/C.V. din data de 12.07.2017; 
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 173 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 
7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cu cele ale art. 101 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Nota privind fundamentarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii 
de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea 
acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017 - 2021, elaborată de către 
Direcţia economică sub nr. 332/D.E./12.07.2017, aprobată sub nr. 385/C.V. din data de 
12.07.2017,  

    în temeiul art. 10 alin. (1) şi al art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 
privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale 
de Management al Calităţii în Sănătate, 
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite 
prezentul ordin. 
 
Art. 1. - (1) Se aprobă nivelul tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii 
de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea 
acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017 - 2021, în baza contractelor ce 
se încheie între Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate şi aceştia, la 
valoarea de 100 lei. 
(2) Din contravaloarea serviciilor prestate prevăzute la alin. (1), Autoritatea Naţională de 
Management al Calităţii în Sănătate reţine şi virează, conform legii, sumele aferente 
impozitului pe venit şi contribuţiilor datorate de către evaluatori la bugetele asigurărilor 
sociale şi fondurilor speciale. 
 
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, 
Vasile Cepoi 

Bucureşti, 12 iulie 2017. 
Nr. 150. 


