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BIBLIOGRAFIE  
Pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de referent de specialitate I 

 
• Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Republicată*, cu modificarile si 

completarile ulterioare:– Titlul I – Sănătatea publică; 
                                   – Titlul VII – Spitalele; 

• Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 322/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind 
aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu 
paturi 

• Ordinul Preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 432 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea 
condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi 

• Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 
monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii 
serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului 

• ORDIN nr. 1.312/250/2020 – privind organizarea şi funcţionarea structurii de management 
al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de 
ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor 
de sănătate şi siguranţei pacientului 

• Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 187/2020 pentru modificarea Metodologiei de evaluare 
şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 358/2019 

• Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 185/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi 

• Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 46/2020 pentru completarea Ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind 
aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu 
paturi 

• Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 446/2017 din 18aprilie privind aprobarea Standardelor, 
Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 

• Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 
• Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, din 12.12.2016 
• Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate 
• Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 151/2017 privind aprobarea instrumentelor de lucru 

utilizate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor; 
• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice 
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