
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE 
ORDIN 

privind aprobarea modalităţii de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de 

acreditare corespunzător perioadei 2017 - 2021 

 
    Având în vedere:  

- Referatul Direcţiei generale de management al calităţii în sănătate şi al Direcţiei economice, 
aprobat cu nr. 381/C.V. din data de 12.07.2017; 
- dispoziţiile art. 173 alin. (8) coroborate cu cele ale art. 215, precum şi ale art. 249 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate nr. 1.350/668/2016 privind aprobarea modalităţii de 
calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017 
- 2021,  

    în temeiul 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. 1. - (1) Taxa de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 
2017 - 2021, care include costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării 
încadrării unităţii sanitare în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani se achită 
în trei tranşe, corespunzătoare etapelor principale ale procesului de acreditare, după cum 
urmează:  

a) prima tranşă, reprezentând 30% din valoarea taxei de acreditare estimată şi comunicată 
conform art. 4 lit. c) din Procedura şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor, 
aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, 
Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data primirii de către unitatea sanitară a respectivei comunicări; 
b) a doua tranşă, reprezentând 40% din valoarea estimată şi comunicată a taxei de acreditare, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării de plată, care se transmite cu 3 luni 
calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare; 
c) a treia tranşă, reprezentând diferenţa dintre valoarea achitată în primele două tranşe 
prevăzute la lit. a) şi b) şi valoarea finală a taxei de acreditare, calculată conform art. 4 lit. d) 
din Procedura şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor, aprobată prin Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 446/2017, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de către 
unitatea sanitară a raportului de evaluare.  

(2) Neplata la scadenţă a tranşelor prevăzute la alin. (1) produce dobânzi penalizatoare 
calculate potrivit prevederilor legale, care curg de la scadenţă până la momentul plăţii. 
(3) Neplata tranşei prevăzute la alin. (1) lit. c) în termen de maximum 3 luni de la data 
primirii raportului de evaluare atrage încetarea procesului de acreditare. Procesul de acreditare 
poate fi reiniţiat, la cererea unităţii sanitare, cu aprobarea Colegiului director al Autorităţii 
Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, conform prevederilor art. 4 din Procedura şi 



metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii 
nr. 446/2017. 
 
Art. 2. - Pentru perioada de valabilitate a acreditării unei unităţi sanitare, taxa de reevaluare la 
cerere se achită în modalităţile şi la termenele prevăzute la art. 1, care se aplică în mod 
corespunzător. 
 
Art. 3. - 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. 148. 


