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    CAP. I  
    Dispozi Ńii generale 
 
    ART. 1  
    (1) Scopul acredit ării spitalelor este îmbun ăt ăŃirea continu ă a 
calit ăŃii serviciilor medicale spitalice şti. 
    (2) Acreditarea spitalelor certific ă calitatea serviciilor de 
sănătate în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe  categorii de 
acreditare. 
    ART. 2  
    (1) Spitalele intr ă în procesul de acreditare potrivit 
dispozi Ńiilor art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006  privind reforma 
în domeniul s ănăt ăŃii, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2) Acreditarea spitalelor se acord ă de Comisia Na Ńional ă de 
Acreditare a Spitalelor, institu Ńie public ă cu personalitate juridic ă, 
cu sediul în Bucure şti, şoseaua Kiseleff nr. 55, sectorul 1, care 
func Ńioneaz ă în coordonarea primului-ministru printr-un consili er de 
stat desemnat în acest sens, finan Ńat ă din venituri proprii şi 
subven Ńii acordate de la bugetul de stat. 
    (3) Categoriile de acreditare a spitalelor se s tabilesc de Comisia 
NaŃional ă de Acreditare a Spitalelor, cu avizul Ministerului  S ănăt ăŃii. 
    (4) Comisia Na Ńional ă de Acreditare a Spitalelor asigur ă 
preg ătirea, calificarea şi formarea continu ă a evaluatorilor de 
spitale. 
    ART. 3  
    (1) Comisia Na Ńional ă de Acreditare a Spitalelor este finan Ńat ă din 
venituri proprii şi subven Ńii acordate de la bugetul de stat prin 
bugetul Secretariatului General al Guvernului. 
    (2) Pre şedintele Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor este 
ordonator ter Ńiar de credite. 
    (3) Comisia Na Ńional ă de Acreditare a Spitalelor transmite 
trimestrial primului-ministru un raport complet pri vind stadiul 
activit ăŃii institu Ńiei şi al procesului de acreditare a spitalelor, 
gradul de armonizare cu politicile şi strategiile na Ńionale şi 
interna Ńionale din domeniul s ău de activitate, progresele f ăcute în 
asigurarea calit ăŃii serviciilor medicale spitalice şti, precum şi 
dificult ăŃile întâmpinate în procesul de acreditare a spitale lor. 
 
    CAP. II  
    Conducerea Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor 
 
    ART. 4  
    (1) Conducerea Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor din 
România este asigurat ă de: 



    a) pre şedintele Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor; 
    b) Comitetul director; 
    c) directorul general. 
    (2) Comitetul director este format din 7 membri , reprezentan Ńi ai 
următoarelor institu Ńii şi organiza Ńii profesionale: 
    a) un reprezentant al Administra Ńiei Preziden Ńiale; 
    b) 2 reprezentan Ńi ai Secretariatului General al Guvernului; 
    c) un reprezentant al Academiei Române; 
    d) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; 
    e) un reprezentant al Ordinului Asisten Ńilor Medicali şi Moa şelor 
din România; 
    f) pre şedintele Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor. 
    (3) Membrii Comitetului director prev ăzuŃi la alin. (2) lit. a)-e) 
sunt desemna Ńi de institu Ńiile publice şi de organiza Ńiile profesionale 
pe care le reprezint ă pentru un mandat de 5 ani. 
    (4) Comitetul director î şi alege din rândul membrilor s ăi, în 
termen de 5 zile de la prima întrunire, prin vot se cret, cu majoritate 
simpl ă, un pre şedinte şi un vicepre şedinte pentru o perioad ă de un an, 
f ăr ă posibilitatea desemn ării consecutive. 
    (5) Mandatul membrilor înceteaz ă prin revocare, de c ătre conducerea 
institu Ńiei sau organiza Ńiei profesionale care i-a desemnat, în 
următoarele situa Ńii: 
    a) la solicitarea justificat ă a persoanei în cauz ă, aprobat ă de 
conducerea institu Ńiei sau organiza Ńiei profesionale care a desemnat-o; 
    b) ca urmare a constat ării neîndeplinirii atribu Ńiilor aferente 
calit ăŃii de membru, la sesizarea pre şedintelui sau a membrilor 
Comitetului director; 
    c) în toate cazurile ce determin ă pierderea calit ăŃii pentru care 
au fost desemna Ńi, dispuse ori constatate de conducerea institu Ńiei sau 
organiza Ńiei profesionale care i-a desemnat; 
    d) în orice situa Ńie ce constituie o cauz ă de încetare de drept a 
raporturilor de munc ă/raporturilor de serviciu avute cu autoritatea sau 
institu Ńia public ă care i-a desemnat. 
    (6) În situa Ńiile prev ăzute la alin. (5) se desemneaz ă un nou 
membru potrivit alin. (3), al c ărui mandat dureaz ă pân ă la expirarea 
mandatului celui în locul c ăruia a fost numit. 
    ART. 5  
    (1) Comitetul director al Comisiei Na Ńionale de Acreditare a 
Spitalelor se întrune şte în şedin Ńe ordinare lunare şi în şedin Ńe 
extraordinare ori de câte ori este nevoie, fiind co nvocat şi condus de 
pre şedintele Comitetului director, iar în lipsa acestui a de 
vicepre şedinte. 
    (2) Comitetul director este legal întrunit în p rezen Ńa a 5 din cei 
7 membri. 
    (3) Hot ărârile Comitetului director se adopt ă cu votul a cel pu Ńin 
două treimi din num ărul membrilor s ăi. 
    (4) Pre şedintele Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor 
poate desemna, în lipsa sa, pe directorul general s ă participe cu drept 
de vot deplin în numele s ău la şedin Ńele Comitetului director. 
    (5) La şedin Ńele Comitetului director pot participa, f ăr ă drept de 
vot, şi alte persoane în calitate de invita Ńi la solicitarea membrilor 
Comitetului director. 



    CAP. III  
    Componen Ńa şi modul de organizare a Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor 
 
    ART. 6  
    (1) Comisia Na Ńional ă de Acreditare a Spitalelor este condus ă de un 
pre şedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat, pentru un 
mandat de 5 ani, prin decizie a primului-ministru. 
    (2) Mandatul pre şedintelui înceteaz ă înainte de termen în 
următoarele situa Ńii: 
    a) prin demisie; 
    b) ca urmare a unei condamn ări penale stabilite printr-o hot ărâre 
judec ătoreasc ă definitiv ă şi irevocabil ă; 
    c) imposibilitatea exercit ării atribu Ńiilor legale pe o perioad ă de 
minimum 90 de zile; 
    d) înc ălcarea prevederilor legale în vigoare, în domeniu; 
    e) deces. 
    (3) În situa Ńiile prev ăzute la alin. (2) se nume şte un nou 
pre şedinte, conform alin. (1), al c ărui mandat dureaz ă pân ă la 
expirarea mandatului celui în locul c ăruia a fost numit. 
    (4) Comisia Na Ńional ă de Acreditare a Spitalelor are un director 
general angajat în condi Ńiile prev ăzute de art. 30 alin. (1) din Legea 
nr. 53/2003  - Codul muncii, republicat ă. 
    (5) Directorul general coordoneaz ă activitatea administrativ ă, 
financiar-contabil ă, resurse umane şi juridic ă şi exercit ă orice alte 
atribu Ńii stabilite prin ordin al pre şedintelui. 
    ART. 7  
    (1) Structura organizatoric ă a Comisiei Na Ńionale de Acreditare a 
Spitalelor este prev ăzut ă în anexa care face parte integrant ă din 
prezenta hot ărâre. 
    (2) Comisia Na Ńional ă de Acreditare a Spitalelor va func Ńiona cu un 
număr maxim de 55 de posturi, exclusiv demnitarul. 
    (3) Atribu Ńiile direc Ńiilor, serviciilor, birourilor şi 
compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi 
func Ńionare, care se aprob ă prin ordin al pre şedintelui Comisiei 
NaŃionale de Acreditare a Spitalelor. 
 
    CAP. IV  
    Atribu Ńiile Comitetului director al Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor 
 
    ART. 8  
    Comitetul director al Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor 
are urm ătoarele atribu Ńii principale: 
    a) aprob ă prin hot ărâre, în condi Ńiile legii, acreditarea 
spitalelor pe baza propunerilor elaborate de Unitat ea de evaluare, 
analiz ă şi acreditare; 
    b) aprob ă prin hot ărâre con Ńinutul şi modelul certificatului de 
acreditare, la propunerea pre şedintelui Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor; 
    c) aprob ă prin hot ărâre normele privind modul de desf ăşurare a 
activit ăŃii Comisiei de evaluare în vederea acredit ării; 



    d) avizeaz ă procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a 
spitalelor propuse de pre şedintele Comisiei Na Ńionale de Acreditare a 
Spitalelor şi le supune, în termen de maximum 15 zile calendari stice de 
la avizare, aprob ării ministrului s ănăt ăŃii; 
    e) aprob ă prin hot ărâre constituirea Comisiei de evaluare în 
vederea acredit ării pentru fiecare spital, la propunerea pre şedintelui 
Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor; 
    f) propune ansamblul de m ăsuri ce urmeaz ă a fi luate în sensul 
îmbun ăt ăŃirii calit ăŃii serviciilor medicale spitalice şti; 
    g) aprob ă prin hot ărâre planul privind instruirea şi organizarea 
corpului de evaluatori, la propunerea pre şedintelui Comisiei Na Ńionale 
de Acreditare a Spitalelor; 
    h) aprob ă prin hot ărâre planul anual de acreditare al spitalelor, 
la propunerea pre şedintelui Comisiei Na Ńionale de Acreditare a 
Spitalelor; 
    i) avizeaz ă raportul de activitate al Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor. 
    ART. 9  
    În exercitarea atribu Ńiilor sale, Comitetul director al Comisiei 
NaŃionale de Acreditare a Spitalelor emite hot ărâri. 
 
    CAP. V  
    Atribu Ńiile pre şedintelui Comisiei Na Ńionale de Acreditare a 
Spitalelor 
 
    ART. 10  
    Pre şedintele Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor are 
următoarele atribu Ńii principale: 
    a) dispune ducerea la îndeplinire a hot ărârilor Comitetului 
director al Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor; 
    b) semneaz ă certificatul de acreditare, în temeiul hot ărârii 
Comitetului director al Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor; 
    c) aprob ă prin ordin statul de func Ńii şi de personal; 
    d) supune aprob ării Comitetului director al Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor num ărul, componen Ńa şi coordonatorul comisiilor 
de evaluare, în vederea acredit ării spitalelor ce urmeaz ă a fi 
evaluate; 
    e) urm ăre şte modul de aplicare a procedurilor de evaluare a 
unit ăŃilor cu paturi în vederea acredit ării acestora, în conformitate 
cu standardele şi metodologia în vigoare; 
    f) supune aprob ării Comitetului director al Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor planul anual de acreditare al spitalelor; 
    g) aprob ă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturil or 
vacante, nume şte şi elibereaz ă din func Ńie personalul Comisiei 
NaŃionale de Acreditare a Spitalelor, în condi Ńiile legii; 
    h) aprob ă planul de formare şi perfec Ńionare a personalului, în 
conformitate cu legisla Ńia în vigoare şi cu încadrarea în prevederile 
bugetare anuale; 
    i) reprezint ă Comisia Na Ńional ă de Acreditare a Spitalelor în 
raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorit ăŃi publice, cu 
persoane fizice sau juridice, atât pe plan intern, cât şi pe plan 
interna Ńional; 



    j) asigur ă elaborarea proiectului de buget de venituri şi 
cheltuieli al institu Ńiei şi îl transmite ordonatorului principal de 
credite în vederea includerii, ca anex ă, în proiectul de buget şi 
r ăspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul  exerci Ńiului 
bugetar, potrivit dispozi Ńiilor legale; 
    k) aprob ă întocmirea situa Ńiilor financiare trimestriale şi anuale 
asupra execu Ńiei bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit 
reglement ărilor emise de c ătre Ministerul Finan Ńelor Publice şi le 
prezint ă ordonatorului principal de credite; 
    l) asigur ă respectarea disciplinei financiar-bugetare; 
    m) aprob ă, prin ordin, raportul de acreditare elaborat de Un itatea 
de evaluare, analiz ă şi acreditare. 
    ART. 11  
    Nivelul taxei de acreditare a spitalelor se apr obă de Comisia 
NaŃional ă de Acreditare a Spitalelor, prin ordin al pre şedintelui 
acesteia, la propunerea Ministerului S ănăt ăŃii. 
    ART. 12  
    În exercitarea atribu Ńiilor sale, pre şedintele Comisiei Na Ńionale 
de Acreditare a Spitalelor emite ordine. 
    ART. 13  
    Unitatea de standarde şi proceduri de acreditare are urm ătoarele 
atribu Ńii principale: 
    a) elaboreaz ă şi actualizeaz ă permanent standardele, indicatorii, 
procedurile şi metodologia de acreditare a spitalelor, pe baza 
metodelor ştiin Ńifice dovedite şi a consult ării cu exper Ńi în domeniu; 
    b) elaboreaz ă manualul de acreditare a spitalelor; 
    c) particip ă la activitatea de instruire şi preg ătire a 
evaluatorilor spitalelor şi a altor institu Ńii implicate; 
    d) asigur ă procesul de cercetare-dezvoltare de profil, cercet are 
ştiin Ńific ă şi cercetare social ă, în vederea îmbun ăt ăŃirii 
standardelor, indicatorilor, procedurilor şi metodologiei de acreditare 
a spitalelor şi a armoniz ării acestora cu racordarea la re Ńele europene 
şi interna Ńionale de profil. 
    ART. 14  
    Unitatea de evaluare, analiz ă şi acreditare are urm ătoarele 
atribu Ńii principale: 
    a) elaboreaz ă criteriile de selectare a evaluatorilor şi asigur ă 
implementarea procedurilor de evaluare a evaluatori lor; 
    b) asigur ă evaluarea persoanelor în vederea ob Ńinerii 
certificatului de evaluator, precum şi reevaluarea evaluatorilor la 
fiecare 3 ani; 
    c) acord ă certificatul de evaluator persoanelor care îndepli nesc 
criteriile; 
    d) supune spre avizare pre şedintelui Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor, în vederea aprob ării de c ătre Comitetul 
director, raportul de acreditare care st ă la baza eliber ării hot ărârii 
de acreditare; 
    e) supune spre avizare pre şedintelui Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor, în vederea aprob ării de c ătre Comitetul 
director, categoriile de acreditare pentru fiecare spital evaluat, pe 
baza raportului prezentat de Comisia de evaluare în  vederea 
acredit ării; 



    f) desemneaz ă persoana responsabil ă cu men Ńinerea leg ăturii cu 
spitalul, precum şi cu gestionarea documentelor depuse pentru evaluar e 
în vederea acredit ării. 
    ART. 15  
    (1) Comisiile de evaluare în vederea acredit ării sunt structuri 
constituite specific pentru fiecare spital, în func Ńie de dimensiunea, 
specificul şi complexitatea acestuia. 
    (2) Comisiile de evaluare în vederea acredit ării se constituie din 
3-7 membri, în func Ńie de complexitatea spitalului evaluat, numi Ńi prin 
hot ărâre a Comitetului director al Comisiei Na Ńionale de Acreditare a 
Spitalelor, la propunerea pre şedintelui Comisiei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor, şi au urm ătoarea componen Ńă: 
    a) un pre şedinte al Comisiei de evaluare numit din cadrul Com isiei 
NaŃionale de Acreditare a Spitalelor, care coordoneaz ă activitatea 
comisiei, rela Ńionarea cu spitalul evaluat şi cu Comisia Na Ńional ă de 
Acreditare a Spitalelor; 
    b) 2-6 membri forma Ńi şi acredita Ńi, în func Ńie de complexitatea 
spitalului evaluat. 
    (3) Comisia de evaluare în vederea acredit ării are urm ătoarele 
atribu Ńii principale: 
    a) analizeaz ă modul în care spitalul respect ă standardele de 
calitate stabilite; 
    b) întocme şte raportul de evaluare; 
    c) organizeaz ă baza de date privind procesul de acreditare, 
constituit ă din documentele rezultate pe parcursul procesului de 
evaluare; 
    d) asigur ă consiliere conducerii spitalului evaluat privind 
măsurile specifice de îmbun ăt ăŃire a calit ăŃii serviciilor; 
    e) transmite conducerii spitalului rezultatele evalu ării în vederea 
clarific ării unor eventuale neconcordan Ńe; 
    f) transmite raportul de evaluare Unit ăŃii de evaluare, analiz ă şi 
acreditare. 
    (4) Componen Ńa Comisiei de evaluare în vederea acredit ării este 
publicat ă pe pagina de internet a institu Ńiei şi se transmite 
spitalului ce urmeaz ă a fi evaluat cu cel pu Ńin 14 zile lucr ătoare 
înaintea procedurii de evaluare. 
    (5) În procesul de acreditare Comisia Na Ńional ă de Acreditare a 
Spitalelor poate utiliza, în condi Ńiile legii, evaluatori de spitale 
români şi str ăini, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice, 
speciali şti certifica Ńi pe plan interna Ńional sau de c ătre Comisia 
NaŃional ă de Acreditare a Spitalelor. 
 
    CAP. VI  
    Finan Ńarea Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor 
 
    ART. 16  
    (1) Comisia Na Ńional ă de Acreditare a Spitalelor este finan Ńat ă 
conform prevederilor art. 3 alin. (1). 
    (2) Veniturile proprii sunt constituite din: 
    a) taxa de acreditare/reacreditare pl ătit ă de spitale; 
    b) taxa de evaluare/reevaluare a unui spital pl ătit ă de 
solicitantul evalu ării/reevalu ării; 



    c) contravaloarea serviciilor de consultan Ńă acordate spitalelor în 
vederea preg ătirii acestora pentru acreditare; 
    d) fonduri externe nerambursabile, ca urmare a programelor 
aplicate; 
    e) editarea şi vânzarea de c ăr Ńi, publica Ńii, lucr ări şi studii de 
specialitate; 
    f) venituri din coordonarea na Ńional ă a procesului de cercetare-
dezvoltare în îmbun ăt ăŃirea serviciilor de acreditare a spitalelor, cu 
racordarea la re Ńele europene şi interna Ńionale de profil; 
    g) venituri din coordonarea na Ńional ă a procesului de formare 
formatori şi evaluatori în domeniul acredit ării spitalelor; 
    h) dona Ńii, sponsoriz ări şi alte venituri încasate conform legii. 
 
    CAP. VII  
    Dispozi Ńii finale 
 
    ART. 17  
    (1) Spitalele sunt supuse reacredit ării o dat ă la 5 ani. 
    (2) Planul de acreditare a spitalelor aferent u nei perioade de 
acreditare de 5 ani cuprinde planurile anuale de ac reditare constituite 
în baza solicit ărilor de programare pentru realizarea procedurii de  
evaluare în vederea acredit ării. 
    (3) Taxa de acreditare/reacreditare se suport ă de c ătre solicitant 
şi se depune în contul Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor. 
    ART. 18  
    Dispozi Ńiile prezentei hot ărâri privind acreditarea spitalelor sunt 
aplicabile şi reacredit ării prev ăzute la art. 17 alin. (1). 
    ART. 19  
    Informa Ńiile privind activitatea Comisiei Na Ńionale de Acreditare a 
Spitalelor sunt informa Ńii publice. 
    ART. 20  
    (1) Instruirea, organizarea şi coordonarea corpului de evaluatori 
de spitale se realizeaz ă de c ătre Comisia Na Ńional ă de Acreditare a 
Spitalelor, prin Direc Ńia resurse umane, cu sprijinul Unit ăŃii de 
evaluare, analiz ă şi acreditare, conform legisla Ńiei în domeniu. 
    (2) Registrul evaluatorilor de spitale al Comis iei Na Ńionale de 
Acreditare a Spitalelor include toate persoanele ce rtificate de c ătre 
institu Ńie, care alc ătuiesc corpul evaluatorilor de spitale al Comisiei 
NaŃionale de Acreditare a Spitalelor. 
    ART. 21  
    (1) Personalul care î şi desf ăşoar ă activitatea în cadrul 
institu Ńiei, cu excep Ńia pre şedintelui, este salarizat în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare privind personalul  contractual din 
autorit ăŃile şi institu Ńiile publice finan Ńate din venituri proprii şi 
subven Ńii acordate de la bugetul de stat. 
    (2) Pre şedintele este salarizat în conformitate cu preveder ile 
legale în vigoare privind salarizarea func Ńiilor de demnitate public ă. 
 
 
    ANEX Ă 
 
                      STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă 



           a Comisiei Na Ńionale de Acreditare a Spitalelor 
 
 
    Num ărul maxim de posturi = 55 
    exclusiv demnitarul 
 
*T* 
         ┌────────────────┐     ┌──────────┐ 
         │COMITET DIRECTOR├─────┤PREŞEDINTE│ 
         └────────────────┘     └────┬─────┘ 
                                     │           ┌─────────────────┐ 
                                     ├──────────►│   SECRETARIAT   │ 
          ┌──────────────┐           │           └─────────────────┘ 
          │ STRUCTURA DE │◄──────────┤ 
          │  SECURITATE  │           │           
┌────────────────────────┐ 
          └──────────────┘           ├──────────►│UNITATEA DE STANDARDE 
ŞI │ 
                                     │           │PROCEDURI DE 
ACREDITARE │ 
          ┌──────────────┐           │           
└────────────────────────┘ 
          │COMPARTIMENTUL│◄──────────┤ 
          │ AUDIT INTERN │           │           
┌────────────────────────┐ 
          └──────────────┘           ├──────────►│  UNITATEA DE 
EVALUARE, │ 
                                     │           │ ANALIZ Ă ŞI 
ACREDITARE  │ 
                                     │           
└────────────────────────┘ 
                                     ▼ 
                             ┌──────────────────┐ 
                             │ DIRECTOR GENERAL │ 
                             └───────┬──────────┘ 
          ┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐ 
          ▼                          ▼                         ▼ 
 ┌──────────────────────┐    ┌──────────────────┐    
┌─────────────────────┐ 
 │ DIREC łIA JURIDIC Ă ŞI │    │ DIREC łIA RESURSE │    │ DIREC łIA 
ECONOMICĂ, │ 
 │RELAłII INTERNA łIONALE│    │     UMANE        │    │ACHIZI łII PUBLICE 
ŞI │ 
 └──────────────────────┘    └──────────────────┘    │  ADMINISTRATIV      
│ 
                                                     
└─────────────────────┘ 
*ST* 
 
 
 


