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O R D I N  nr. 239 
din data de 01.07.2019 

pentru modificarea anexelor 2a și 2b la Ordinul Președintelui Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate nr. 660/2016 pentru aprobarea Planului multianual 

pentru ciclul II de acreditare şi a Planurilor anuale de acreditare, pe subgrupe de unităţi 
sanitare 

 

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. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de 
sănătate; 

- Hotărârea Colegiului director al A.N.M.C.S. nr. 15/2019 pentru modificarea anexelor la Hotărârea 
Colegiului director nr. 9/ 2016 privind aprobarea Planului multianual pentru ciclul II de acreditare și a 
Planurilor anuale de acreditare, pe subgrupe de unități sanitare; 

- Referatul de aprobare al Unității de Evaluare și Acreditare a Spitalelor nr. 2791/ANMCS/01.07.2019, 
 
 

în temeiul art. 13 alin.(6) din Legea nr. 185/2017, 
 

 

Preşedintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate 

emite prezentul 

O R D I N 
 

Art. I  În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management 
al Calităţii în Sănătate nr. 15/2019, anexele 2a și 2b la Ordinul Președintelui Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate nr. 660/2016 pentru aprobarea Planului multianual pentru ciclul II de 
acreditare şi a Planurilor anuale de acreditare, pe subgrupe de unităţi sanitare, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1a și 1b care fac parte integrantă din 
prezentul Ordin. 

Art. II  Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în 
Sănătate, www.anmcs.gov.ro. 
 

 
Preşedintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate 

 
 

Secretar de Stat, 
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