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Ordinul nr. 603/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 
85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu 
paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de 

acreditare a unităţilor sanitare cu paturi 

  

 
 
    Având în vedere:  
   - Referatul Unităţii de evaluare şi acreditare a spitalelor, aprobat cu nr. 2.073/C.V. din data de 29 
septembrie 2016;  
   - prevederile art. 173 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
    în temeiul dispoziţiilor art. 9 lit. c) şi art. 10 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. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 
privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de 
acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016, se modifică şi se completează după cum 
urmează:  
   1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "Art. 2. - Se aprobă modelul Certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi şi al suplimentului 
descriptiv la acesta, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. "  
   2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4

1
, cu următorul cuprins:  

    "Art. 4
1
. - Modelul certificatului de acreditare emis în vederea înlocuirii celui eliberat de către Comisia 

Naţională de Acreditare a Spitalelor este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul 
ordin."  
   3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  
   4. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care 
face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. II. - (1) Pentru certificatele de acreditare al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 se rezervă 
plaja de numere 001-100, iar pentru certificatele de acreditare al căror model este prevăzut în anexa nr. 1 
se rezervă plaja de numere 101-500.  
   (2) Inscripţionarea numerelor în certificat de face după seria ANMCS, în ordinea cronologică a actelor 
administrative de încadrare în categoria de acreditare, începând cu numărul 001.  
   Art. III. - Structurile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
   Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

     
 

  

 

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

secretar de stat 

 
 

    Bucureşti, 29 septembrie 2016.  
    Nr. 603.  

    
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 1 
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 85/2016)  

   

 

 

 

 



 

 

ANEXA Nr. 2 
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 85/2016) 

 

 



 

 


