HOTĂRÂRE
privind organizarea Autorităţii Naționale de Management al Calității în Sănătate
precum și înființarea, organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale ale acesteia
În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată şi al art. 6 lit. j) și art. 19 alin. (1) din Legea
nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Capitolul I
Dispoziții generale
Art. 1. - Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, denumită în continuare ANMCS, este
instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în
domeniul managementului calității în sănătate, funcționează în subordinea Guvernului şi coordonarea
prim-ministrului, cu sediul în municipiul Bucureşti.
ART. 2.
Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice privind
conceperea şi punerea în aplicare de acţiuni intersectoriale şi de parteneriate, ANMCS colaborează cu
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu structurile
societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate.
ART. 3.
(1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ANMCS este abilitată să solicite şi să primească, în condiţiile legii,
informaţii de la: autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi persoanele
juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.
(2) Pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale precum şi pentru acreditarea
standardelor de acreditare a unităților sanitare, A.N.M.C.S. poate plăti cotizaţii anuale şi taxe
ART. 4.
(1) Intră în domeniul de activitate al ANMCS, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. b) și c) din Legea nr.
185/2017 furnizorii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat,
furnizorii de dispozitive medicale, unităţile de dializă publice şi private, spitalele, farmaciile, furnizorii de
servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, furnizorii de investigaţii medicale paraclinice radiologie şi imagistică medicală, cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de
specialitate, ambulatoriile de specialitate, centrele de diagnostic şi tratament, furnizorii de îngrijiri medicale
la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu şi cabinetele de medicină dentară, denumiţi în continuare
unități sanitare:
(2) Acreditarea unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se referă la:
a) staţiile de dializă, centrele de dializă şi unităţile de dializă satelite unui centru de dializă, publice şi
private şi alte structuri organizate pentru a furniza servicii de dializă;
b) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de
transport sanitar neasistat;
c) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale;
d) spitalele autorizate/avizate de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii;
e) sediile/punctele de lucru ale furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la
domiciliu;
f) farmaciile organizate ca societăţi sau sedii secundare ale unei societăţi, conform Legii societăților nr.
31/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi punctele de lucru ale
farmaciilor/oficinele;
g) cabinetele de medicină dentară care funcţionează în circuit deschis, înregistrate în registrul unic al
cabinetelor şi care sunt organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cabinetele de
medicină dentară din centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, precum şi cabinetele
de medicină dentară din structura unităţilor sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele
sanitare proprii;

h) furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală înregistraţi în
registrul unic al cabinetelor medicale şi care sunt organizaţi conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de investigaţii medicale paraclinice radiologie şi imagistică medicală din ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor, inclusiv cei
aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, precum şi din centrele de sănătate
multifuncţionale cu personalitate juridică;
i) furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator înregistraţi în registrul unic
al cabinetelor medicale şi care sunt organizaţi conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de
laborator din ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor inclusiv cei aparţinând ministerelor şi
instituţiilor cu reţele sanitare proprii, precum şi din centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate
juridică;
j) cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale,
centrele de diagnostic şi tratament şi centrele de sănătate, care funcţionează în circuit deschis, înregistrate
în registrul unic al cabinetelor medicale şi care sunt organizate conform Ordonanței Guvernului nr.
124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cabinetele din centrele de sănătate
multifuncţionale cu personalitate juridică, precum şi cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele
medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele de sănătate din
structura unităţilor sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii.
(3) Acreditarea vizează unitățile sanitare enumerate mai sus, indiferent de forma de organizare juridică a
şi se realizează conform standardelor elaborate de A.N.M.C.S.
Capitolul II
Organizarea ANMCS
ART. 5.
(1) Organigrama ANMCS este aprobată de Colegiul Director.
(2) În cadrul structurii organizatorice se pot organiza, prin ordin al Președintelui ANMCS, direcții, servicii,
birouri și compartimente, stabilindu-se numărul de posturi de conducere, potrivit legii.
(3) Statul de funcţii și de personal se aprobă prin ordin al președintelui ANMCS, cu respectarea
dispoziţiilor legale.
(4) Numărul maxim de posturi la nivelul ANMCS este de 122, exclusiv demnitarul, posturi finanțate din
venituri proprii și de la bugetul de stat,.
(5) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (4) nu sunt incluse posturile aferente oficiilor teritoriale.
(6) ANMCS precum și oficiile teritoriale funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare
precum şi a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al președintelui ANMCS.
ART. 6.
(1) Conducerea ANMCS se organizează și se exercită conform prevederilor capitolului III din Legea
nr.185/2017.
(2) Președintele ANMCS conduce activitatea instituției şi o reprezintă în raporturile cu celelalte ministere,
cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate.
(3) Președintele ANMCS este ordonator principal de credite pentru oficiile teritoriale înființate în
subordinea sa şi poate delega prin ordin, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, această calitate.
ART.7.
(1) ANMCS asigură fondurile necesare, fundamentează și elaborează proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli pentru activitatea proprie. Proiectul de venituri și cheltuieli întocmit de ordonatorii terțiari din
subordine se transmite A.N.M.C.S. pentru a fi inclus în bugetul de la nivelul ANMCS.
(2) Veniturile proprii prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 provenite din activitatea ANMCS
sau/și din activitatea oficiilor teritoriale din subordine se colectează într-un cont unic al ANMCS deschis la
trezorerie, din care ANMCS repartizează oficiilor teritoriale sumele necesare susținerii activităților proprii
prevăzute și aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.
(3) ANMCS gestionează fonduri externe, în conformitate cu prevederile legale. În cadrul echipelor de proiect
ANMCS utilizează personal de specialitate pentru realizarea graficului de activități pentru fiecare proiect
contractat, pe perioada derulării acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. 10 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) ANMCS repartizează creditele bugetare ordonatorilor terțiari de credite și urmărește modul de gestionare
a acestora.
ART. 8.
(1) ANMCS coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a
oficiilor teritoriale și a aparatului propriu, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii
pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale. Normele și instrucțiunile sunt obligatorii pentru ordonatorii
terțiari din subordine.
(2) În domeniul auditului public intern, ANMCS:
a) Organizează și asigură, în condițiile legii, exercitarea activității de audit public intern la nivelul
ANMCS;
b) Asigură exercitarea activității de audit public intern la oficiile teritoriale pentru care Președintele
ANMCS are calitatea de ordonator principal de credite.
(3) În domeniul gestionării resurselor umane, ANMCS:
a) Exercită atribuțiile ce îi revin privind recrutarea, încadrarea, numirea, încetarea și eliberarea din
funcție al personalului propriu și a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al
Președintelui ANMCS. Asigură suport tehnic privind activitatea de resurse umane pentru personalului
angajat al Ofiicilor teritoriale;
b) Coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic, metodologic și profesional activitatea
informatică a oficiilor teritoriale;
c) Coordonează și urmărește realizarea planului de formare profesională la nivelul ANMCS și al oficiilor
teritoriale;
d) stabilește, cu respectarea legislației aplicabile, criteriile proprii de selecție și recrutare a personalului.
(4) ANMCS asigură coordonarea activităţii de îndrumare şi reprezentare legală pentru oficiile teritoriale
înființate și care funcționează în subordinea sa;
ART.9.
(1) ANMCS gestionează corpul evaluatorilor de servicii de sănătate;
(2) Repartizarea evaluatorilor în comisiile de evaluare a unităților sanitare se face de către ANMCS.
Componența nominală a comisiilor de evaluare a unităților sanitare ce urmează a fi evaluate se stabilește în
conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 185/2017.
Capitolul III
Înființarea, organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale
ART. 10.
(1) În subordinea ANMCS se inființează și funcționează 8 oficii teritoriale prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre.
(2) Oficiile teritoriale sunt structuri teritoriale ale ANMCS, cu personalitate juridică, înființate pentru
creşterea eficacităţii şi eficienţei procesului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi
a siguranţei pacientului.
(3) Competența teritorială a fiecărui oficiu este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
ART.11.
(1) Fiecare oficiu teritorial este condus de un director. Funcţia de director al oficiului teritorial este
corespunzătoare unei funcţii de director direcţie din cadrul ANMCS.
(3) Directorul conduce activitatea oficiului teritorial, îl reprezintă în relaţiile cu ANMCS, cu autorităţile
administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau
străine în ceea ce privește activitatea oficiului teritorial.
(4) Directorul oficiului teritorial este ordonator terţiar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile
legii.
(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul oficiului teritorial emite decizii şi răspunde, în condițiile legii,
pentru întreaga activitate a oficiului.
ART.12.
(1) Organizarea, atribuţiile, responsabilităţile și structura funcțională a oficiilor teritoriale se stabilesc prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANMCS.
(2) Statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al Presedintelui ANMCS.
(3) Personalul de execuţie este numit şi eliberat din funcţie, în condiţiile legii, de către directorul oficiului.

(4) Atribuţiile şi sarcinile personalului se stabilesc prin fişa postului, aprobată de directorul oficiului, pe
baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANMCS. Pentru funcţia de director al oficiului, fişa
postului se aprobă de Președintele ANMCS.
(5) Oficiul funcţionează cu un număr de 16 posturi, din care unul de director oficiu și 15 de execuție.
ART.13
(1) Oficiul realizează, potrivit competenței sale teritoriale, activitatea de evaluare a unităților sanitare în
vederea acreditării.
(2) În vederea realizării activității prevăzute la alin. (1), la nivelul oficiului teritorial se încheie contractele cu
evaluatorii de servicii de sănătate membri în comisiile de evaluare a unităților sanitare, a căror componența
este aprobată prin ordin al Președintelui ANMCS;
(3) Pe durata de valabilitate a acreditării, oficiul teritorial realizează activitatea monitorizare a unităților
sanitare situate în aria sa de competență.
(3) Pe durata de valabilitate a certificatului de acreditare, oficiul teritorial realizează activitatea de
monitorizare a unităților sanitare situate în aria sa de competență.
ART: 14
Dotarea Oficiului teritorial cu echipamente şi sisteme informatice, mobilier, aparatura birotică, precum şi
orice alte active necesare, se asigură, prin achiziție publică, în limitele bugetare aprobate cu această
destinație, cu respectarea prevederilor legale;
ART. 15
Salarizarea personalului din cadrul Oficiului teritorial se face potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile
personalului plătit din fonduri publice, la nivelul stabilit prin Legea nr. 185/2017 pentru personalul ANMCS.
Dispoziții Finale
ART. 16
(1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură oficiilor teritoriale, potrivit competenţelor și
disponibilității, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii.
(2) Consiliile locale şi judeţene care nu pot asigura spaţiile corespunzătoare oficiilor teritoriale vor asigura,
în condiţiile legii, amplasamente pentru închirierea sau construirea de sedii proprii.
(3) ANMCS va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii sau
achiziţionării unor astfel de obiective.
(4) Numărul de autoturisme din dotarea ANMCS și consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc
potrivit legii.
(5) Cheltuielile aferente dotării și utilizării mijloacelor de transport ale oficiilor teritoriale se vor efectua în
limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare.
ART.17
(1) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în anexa se realizează în etape, după cum urmează:
a) începând cu data de 01 septembrie 2017 se inființează și se organizează........;
b) începând cu data de 01 ianuarie 2018 se inființează și se organizează........;
(2) Reîncadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor
aplicabile personalului contractual.
ART. 18.
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia
dispoziţiilor ___________, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 .
(2) În perioada 1 septembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, în vederea asigurării resurselor administrative pentru
funcţionarea oficiilor teritoriale ale ANMCS va efectua demersurile pe langă autoritățile administrației
publice locale pentru obținerea spațiilor adecvate pentru organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale;
ANEXA

OFICIILE TERITORIALE
pentru care președintele ANMCS are calitatea de ordonator principal de credite

Nr.
Oficiul teritorial
crt.

Județele cuprinse în
Localitatea de
circumscripția
reşedinţă
oficiului teritorial

Numărul
maxim de
posturi

1

Oficiul Teritorial Nord-Est

2

Oficiul Teritorial Sud-Est

3

Oficiul Teritorial Sud

4

Oficiul Teritorial Sud-Vest

5

Oficiul Teritorial Vest

6

Oficiul Teritorial Nord-Vest

7

Oficiul Teritorial Centru

8

Oficiul Teritorial București și Ilfov

Bacău
Botoșani
Iași
Neamț
Suceava
Vaslui
Brăila
Buzău
Constanța
Galați
Vrancea
Tulcea
Argeș
Călăraşi
Dâmbovița
Giurgiu
Ialomiţa
Prahova
Teleorman
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
Arad
Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş
Cluj
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Maramureş
Satu Mare
Sălaj
Alba
Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu
București
Ilfov

Municipiul Iași

16

Municipiul Constanța

16

Municipiul București

16

Municipiul Craiova

16

Municipiul Timișoara

16

Municipiul Cluj-Napoca

16

Municipiul Târgu
Mureș

16

Municipiul București

16

