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ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) ºi ale art. 37 alin. (1) ºi (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ºi funcþionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 17 alin. (1) lit. e) ºi ale art. 30 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 1.485/2003,
vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale asistenþã medicalã nr. OB.5.211/2004,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de evaluare
pentru acreditarea cabinetelor medicale, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prevederile prezentului ordin se aplicã în
cazul cabinetelor medicale care stabilesc relaþii contractuale
cu casele de asigurãri de sãnãtate.
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Art. 3. Ñ Direcþia generalã asistenþã medicalã din
cadrul Ministerului Sãnãtãþii, Direcþia acreditare ºi Direcþia
norme de contractare ºi relaþii cu furnizorii Ñ marketing din
cadrul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, precum
ºi casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, a municipiului
Bucureºti, Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Armatei,

Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii
Judecãtoreºti ºi Casa de Asigurãri de Sãnãtate a
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
Bucureºti, 6 mai 2004.
Nr. 544.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale
CAPITOLUL I
Comisiile de acreditare a cabinetelor medicale
Art. 1. Ñ (1) În procesul de acreditare a cabinetelor
medicale intrã numai cabinetele medicale care funcþioneazã
în circuit deschis, înregistrate în registrul unic al cabinetelor
medicale, ºi care sunt organizate conform Ordonanþei
Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ºi funcþionarea
cabinetelor medicale, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 629/2001, cu modificãrile ulterioare.
(2) Punctele de lucru ale cabinetelor medicale se
acrediteazã conform standardelor ºi metodologiei aplicate
cabinetelor medicale.
(3) În prezentele norme metodologice, casele de
asigurãri de sãnãtate judeþene, Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Municipiului Bucureºti, Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi
Autoritãþii Judecãtoreºti, precum ºi Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului sunt denumite case de asigurãri de sãnãtate.
(4) În prezentele norme metodologice, comisiile judeþene
de acreditare a cabinetelor medicale, Comisia de acreditare
a cabinetelor medicale a municipiului Bucureºti, Comisia de
acreditare a cabinetelor medicale din sistemul armatei,
ordinii publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti
ºi Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din
sistemul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului sunt denumite comisii de acreditare a cabinetelor
medicale.
Art. 2. Ñ Acreditarea cabinetelor medicale se face de
cãtre comisiile judeþene de acreditare a cabinetelor
medicale, respectiv de cãtre Comisia de acreditare a
cabinetelor medicale a municipiului Bucureºti, în funcþie de
judeþul unde se aflã cabinetul medical.
Art. 3. Ñ Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Armatei,
Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii
Judecãtoreºti, precum ºi Casa de Asigurãri de Sãnãtate a
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului îºi
organizeazã comisii de acreditare proprii pentru a evalua
numai cabinetele medicale aflate în contract exclusiv cu
aceste case de asigurãri.
Art. 4. Ñ Pentru cabinetele medicale care doresc sã
încheie contracte de furnizare de servicii cu mai multe
case de asigurãri de sãnãtate sau sunt deja acreditate prin
comisiile judeþene de acreditare, Casa de Asigurãri de

Sãnãtate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi
Autoritãþii Judecãtoreºti ºi, respectiv, Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului iau în considerare acreditãrile emise de comisiile
judeþene de acreditare a cabinetelor medicale ºi Comisia
de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului
Bucureºti.
Art. 5. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, în
caz cã doresc sã încheie contracte cu cabinete medicale din
alt judeþ, vor lua în considerare acreditãrile emise de comisiile
judeþene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv de
Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului
Bucureºti, din judeþul în care se aflã cabinetul medical.
Art. 6. Ñ Subcomisia Naþionalã de Acreditare a
Cabinetelor Medicale este înfiinþatã în baza deciziei comune
a preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
a preºedintelui Colegiului Medicilor din România, a
preºedintelui Colegiului Farmaciºtilor din România ºi a
preºedintelui Ordinului Asistenþilor Medicali din România, ca
parte a Comisiei Naþionale de Acreditare în Sistemul
Asigurãrilor de Sãnãtate.
Art. 7. Ñ Comisiile judeþene de acreditare a cabinetelor
medicale, respectiv Comisia de acreditare a cabinetelor
medicale a municipiului Bucureºti, Comisia de acreditare a
cabinetelor medicale din sistemul armatei, ordinii publice,
siguranþei naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti, respectiv
Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, sunt
înfiinþate în baza deciziei preºedintelui Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate, a preºedintelui Colegiului Medicilor din
România, a preºedintelui Colegiului Farmaciºtilor din România
ºi a preºedintelui Ordinului Asistenþilor Medicali din România
ºi sunt subordonate Subcomisiei Naþionale de Acreditare a
Cabinetelor Medicale, denumitã în continuare SCNACM.
CAPITOLUL II
Etapele procesului de acreditare
Art. 8. Ñ În vederea acreditãrii sunt parcurse
urmãtoarele etape:
a) cabinetul medical care solicitã acreditarea face o
cerere, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1 la
prezentele norme metodologice, adresatã comisiilor de
acreditare prevãzute la art. 7;
b) comisiile de acreditare a cabinetelor medicale
desemneazã prin dispoziþii scrise, al cãror model este
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prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice,
2 evaluatori care viziteazã cabinetul medical pentru a
constata în ce mãsurã acesta corespunde standardelor de
acreditare stabilite de SCNACM;
c) rezultatul evaluãrii este consemnat într-un raport de
evaluare al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3 la
prezentele norme metodologice, care are ataºatã grila de
scoruri corespondente standardelor, completatã de cãtre
evaluatori, conform scalei de evaluare prevãzute în anexa
nr. 4 la prezentele norme metodologice, grilã de scor care
se depune la serviciul/compartimentul care se ocupã cu
acreditarea cabinetelor medicale din cadrul caselor de
asigurãri de sãnãtate;
d) în cadrul serviciului/compartimentului care se ocupã
cu acreditarea cabinetelor medicale din cadrul fiecãrei case
de asigurãri de sãnãtate se agregã scorurile din grila de
scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNACM ºi
se întocmeºte fiºa de evaluare sinteticã aprobatã de
aceasta;
e) fiºa de evaluare sinteticã (primitã sub semnãturã de
la persoana care a elaborat-o), având anexatã cererea de
acreditare (al cãrei numãr corespunde cu numãrul vizitei de
evaluare, precum ºi cu cel al fiºei de evaluare sinteticã),
este analizatã de cãtre o comisie de acreditare a
cabinetelor medicale dintre cele menþionate la art. 7, iar
aceastã comisie emite certificatul de acreditare a
cabinetului medical (al cãrui model este prevãzut în anexa
nr. 5 la prezentele norme metodologice) sau, dupã caz,
certificatul de acreditare provizorie (al cãrui model este
prevãzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice),
respectiv notificarea de neacreditare (al cãrei model este
prevãzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice).

timpul de lucru al evaluatorilor sã fie folosit cât mai
eficient;
c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucrãtoare;
d) evaluatorii sunt desemnaþi din cadrul casei de
asigurãri de sãnãtate de cãtre preºedintele-director general
al acesteia;
e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare
depusã de cabinetul medical ºi completeazã pe parcursul
vizitei o grilã de scor corespondentã standardelor, conform
scalei de evaluare;
f) reprezentantul legal al cabinetului medical contrasemneazã
un raport de evaluare (anexa nr. 3 la prezentele norme
metodologice) care are ataºatã grila de scor;
g) orice ºtersãturi pe documentele completate în cursul
evaluãrii trebuie semnate de evaluator ºi de reprezentantul
legal al cabinetului medical pentru a fi luate în considerare;
h) grilele de scor nu conþin date de identificare directã
a cabinetului medical (nume, adresã), ci numai un numãr
care este numãrul vizitei de evaluare;
i) serviciul/compartimentul care se ocupã de cabinetele
medicale din cadrul casei de asigurãri de sãnãtate þine un
registru la care are acces numai ºeful acestuia ºi în care
sunt consemnate cererile de acreditare, precum ºi numãrul
vizitei de evaluare aferente;
j) dupã vizita de evaluare evaluatorul predã raportul de
evaluare împreunã cu grila de scor, sub semnãturã,
persoanei din cadrul casei de asigurãri de sãnãtate,
desemnatã pentru agregarea datelor.

CAPITOLUL III
Evaluarea cabinetului medical

Art. 13. Ñ Fiºa de evaluare sinteticã se alcãtuieºte prin
agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare, la nivelul
serviciului/compartimentului care se ocupã de cabinetele
medicale din cadrul casei de asigurãri de sãnãtate.
Art. 14. Ñ Personalul care efectueazã agregarea datelor
este desemnat de directorul general al casei de asigurãri
de sãnãtate respective ºi trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele cerinþe în mod cumulativ:
a) sã fie angajat al casei de asigurãri;
b) sã nu aibã pãrþi sociale, sã nu lucreze nici el ºi nici
rudele ori afinii lui pânã la gradul al doilea inclusiv la
cabinete medicale;
c) sã nu mai îndeplineascã nici un fel de alte activitãþi
în cadrul procesului de acreditare a cabinetelor medicale;
d) sã completeze pe propria rãspundere o declaraþie de
compatibilitate, în care se menþioneazã cã este responsabil
de prelucrarea în condiþii de confidenþialitate a datelor
primite de la evaluatori sub semnãturã, conform modelului
prevãzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
Art. 15. Ñ Agregarea datelor se efectueazã conform
regulilor de agregare aprobate de SCNACM ºi puse în
aplicare de serviciul/compartimentul care se ocupã de
cabinetele medicale din cadrul casei de asigurãri de
sãnãtate, în urma cãreia se întocmeºte fiºa de evaluare
sinteticã ce se înainteazã sub semnãturã secretarului
comisiei de acreditare a cabinetelor medicale.
Art. 16. Ñ Agregarea datelor se face potrivit unui
algoritm elaborat de Direcþia acreditare din cadrul Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, respectând cerinþele de
mai jos:
a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;
b) pentru fiecare vizitã de evaluare existã un fiºier
separat;

Art. 9. Ñ Persoanele desemnate sã evalueze cabinetul
medical, denumite în continuare evaluatori, trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele cerinþe în mod cumulativ:
a) sã fie angajaþi ai caselor de asigurãri de sãnãtate,
însã nu în cadrul serviciului audit al acesteia;
b) sã fie medici sau asistenþi medicali;
c) sã aibã experienþã de lucru în sistemul sanitar de
minimum 2 ani;
d) sã nu lucreze ºi sã nu facã parte din conducerea
vreunui cabinet medical;
e) sã se angajeze în scris, printr-o declaraþie de
compatibilitate al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 8
la prezentele norme metodologice, pentru a se evita
conflictele de interese.
Art. 10. Ñ Evaluatorii sunt rãspunzãtori de evaluarea
corectã ºi de pãstrarea confidenþialitãþii datelor, în caz
contrar fiind pasibili de sancþiuni disciplinare ºi
administrative, la propunerea comisiei de acreditare a
cabinetelor medicale care a constatat incorectitudinea.
Art. 11. Ñ Evaluatorii primesc din partea comisiei de
acreditare a cabinetelor medicale unde s-a depus cererea
de acreditare de cãtre cabinetul medical o dispoziþie pentru
vizitã de evaluare a acestuia (anexa nr. 2 la prezentele
norme metodologice).
Art. 12. Ñ Vizita de evaluare a cabinetului medical se
desfãºoarã astfel:
a) conform unei programãri stabilite cu respectivul
cabinet medical, nu mai târziu de 30 de zile lucrãtoare de
la depunerea cererii de acreditare de cãtre acesta;
b) programarea vizitelor de evaluare se va face de
preferinþã în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât

CAPITOLUL IV
Elaborarea fiºei de evaluare sinteticã
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c) persoana care agregã datele va pãstra fiecare
agregare a datelor corespunzãtoare evaluãrii unui cabinet
medical, sub forma unui fiºier electronic având ca element
de identificare numãrul vizitei de evaluare;
d) fiºierele cu fiecare agregare vor fi pãstrate ºi pe
suport hârtie;
e) identificarea fiºelor de evaluare se face dupã numãrul
vizitei, care este singurul element de identificare.
CAPITOLUL V
Decizia de acreditare
Art. 17. Ñ Decizia de acreditare este ultima etapã a
procesului de acreditare. Pe baza acesteia comisia de
acreditare a cabinetelor medicale emite certificatul de
acreditare sau, dupã caz, certificatul de acreditare
provizorie, respectiv notificarea de neacreditare.
Art. 18. Ñ Decizia de acreditare se ia de cãtre comisia
de acreditare a cabinetelor medicale în urma analizei fiºei de
evaluare sinteticã, conform regulilor prevãzute la art. 19Ñ32.
Art. 19. Ñ Cabinetul medical se acrediteazã, primind
documentul aferent (anexa nr. 5 la prezentele norme
metodologice), numai dacã la toate grupele de standarde,
precum ºi la standardele independente din fiºa de evaluare
sinteticã nota obþinutã este 5.
Art. 20. Ñ Cabinetul medical se acrediteazã provizoriu
pe o perioadã de 6 luni, primind documentul aferent
(anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice), dacã a
obþinut la toate standardele independente nota 5 ºi la
fiecare dintre grupele de standarde (de la I la VI) cel puþin
nota 4.
Art. 21. Ñ La primirea acreditãrii provizorii reprezentantul
legal al cabinetului medical poate solicita o nouã vizitã de
evaluare la o datã care nu va depãºi data de expirare a
acreditãrii provizorii.
Art. 22. Ñ Dacã se constatã în urma celei de-a doua
vizite de evaluare cã respectivul cabinet medical nu a fãcut
remedierile necesare pentru a satisface standardele, în
perioada de acreditare provizorie, cabinetul medical nu se
acrediteazã, primind notificare de neacreditare. Acreditarea
provizorie înceteazã cu data zilei urmãtoare emiterii
notificãrii de neacreditare.
Art. 23. Ñ Acreditarea provizorie nu poate fi urmatã de
o altã acreditare provizorie.
Art. 24. Ñ Cabinetul medical nu se acrediteazã dacã
nu sunt îndeplinite condiþiile menþionate la art. 19, 20 ºi
22, caz în care acesta primeºte o notificare scrisã (anexa
nr. 7 la prezentele norme metodologice) din partea comisiei
de acreditare a cabinetelor medicale, prin care se
comunicã motivele neacreditãrii (standardele neîndeplinite),
precum ºi faptul cã respectivul cabinet medical nu poate fi
evaluat mai devreme de 3 luni de la data notificãrii
neacreditãrii.
Art. 25. Ñ În urma deciziei privind acreditarea, atât
certificatele de acreditare, certificatele de acreditare
provizorie, cât ºi notificãrile de neacreditare se transmit în
original, prin scrisoare recomandatã, cabinetului medical ºi
în copie, în aceeaºi zi, serviciului contractare al casei de
asigurãri de sãnãtate reprezentate în comisia de acreditare
respectivã.
Art. 26. Ñ Certificatele de acreditare, certificatele de
acreditare provizorie, precum ºi notificãrile de neacreditare,
emise de comisiile de acreditare a cabinetelor medicale,
sunt valabile din ziua urmãtoare datei emiterii acestora ºi
anuleazã acreditarea curentã sau acreditarea provizorie
curentã, emisã pentru cabinetul medical respectiv, dupã caz.

Art. 27. Ñ În vederea luãrii deciziei de acreditare,
comisiile de acreditare a cabinetelor medicale urmeazã
procedura de mai jos:
a) analizeazã fiºa de evaluare sinteticã ºi pe baza ei
emit certificatul de acreditare, certificatul de acreditare
provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupã caz;
b) identificã respectivul cabinet medical pentru care se
elibereazã certificatul de acreditare, certificatul de acreditare
provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupã caz.
Art. 28. Ñ Acreditarea se acordã pentru o perioadã de
maximum 2 ani, fãrã de a depãºi termenul de valabilitate a
unui document în baza cãruia s-a fãcut acreditarea.
Art. 29. Ñ Acreditarea provizorie se acordã pentru o
perioadã de maximum 6 luni, fãrã a depãºi termenul de
valabilitate a unui document în baza cãruia s-a fãcut
acreditarea.
Art. 30. Ñ În situaþia în care, ulterior evaluãrii, existã o
sesizare scrisã cãtre comisia de acreditare a cabinetelor
medicale, însã nu anonimã, prin care se semnaleazã cã
cel puþin unul dintre standardele de acreditare nu mai este
îndeplinit de cãtre un cabinet medical, se face o verificare
de cãtre comisia de acreditare a cabinetelor medicale
respectivã (printr-o vizitã de evaluare, în termen de 7 zile
lucrãtoare), desemnându-se alþi evaluatori decât cei care
au efectuat evaluarea iniþialã. În urma noii evaluãri se
emite o nouã decizie de acreditare, acreditare provizorie
sau notificare de neacreditare, care corespunde situaþiei
prezente. Refuzul cabinetului medical de a primi vizita de
evaluare în situaþia menþionatã mai sus duce la emiterea
unei notificãri de neacreditare de cãtre comisia de
acreditare a cabinetelor medicale.
Art. 31. Ñ Comisiile de acreditare a cabinetelor
medicale pãstreazã un dosar pentru fiecare cabinet medical
care a solicitat acreditarea ºi care conþine urmãtoarele
documente:
Ñ cerere de acreditare depusã de cabinetul medical;
Ñ dispoziþie pentru vizitã de evaluare;
Ñ raport de evaluare;
Ñ grilã de scor;
Ñ fiºã de evaluare sinteticã;
Ñ copie de pe autorizaþia sanitarã de funcþionare
eliberatã de direcþia de sãnãtate publicã sau declaraþie pe
propria rãspundere pentru cabinetele de medicinã de
familie;
Ñ copii de pe autorizaþiile de liberã practicã ale
medicilor, asistenþilor medicali ºi celuilalt personal de
specialitate din cabinetul medical;
Ñ copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de
acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, dupã
caz.
Art. 32. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate pot încheia
contracte de furnizare de servicii numai cu cabinete
medicale acreditate; contractul de furnizare de servicii nu
poate depãºi durata acreditãrii.
CAPITOLUL VI
Procedura de contestare
Art. 33. Ñ Cabinetele medicale pot contesta acreditarea
provizorie sau notificarea de neacreditare emisã de
comisiile de acreditare a cabinetelor medicale prevãzute la
art. 7, la SCNACM. Contestaþiile trimise de cabinetele
medicale la SCNACM vor fi însoþite de o copie a
acreditãrii provizorii, cu menþionarea motivelor pentru care
furnizorul a obþinut numai acreditare provizorie, respectiv de
o copie a notificãrii de neacreditare.
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Art. 34. Ñ SCNACM va lua o decizie care va fi
comunicatã cabinetului medical ºi comisiei de acreditare a
cabinetelor medicale a cãrei decizie a fost contestatã, în
termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea

contestaþiei; în acest interval SCNACM ia toate mãsurile în
vederea soluþionãrii contestaþiei, inclusiv prin solicitarea
unor documente suplimentare pe care le considerã
necesare ºi prin investigaþii la faþa locului, dacã este cazul.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Domnule Preºedinte,
Subsemnatul ÉÉÉÉÉÉ..................................ÉÉÉÉ, reprezentant legal al cabinetului
medical ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, aflat la adresa: str. ÉÉÉ........ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ nr. ÉÉÉÉ,
localitatea É.....ÉÉ, judeþul ÉÉÉ, cod fiscal ÉÉÉÉÉÉ, telefon ÉÉÉÉÉ, solicit acreditarea
cabinetului medical sus-numit/punctului de lucru ÉÉ......................ÉÉÉÉÉÉ al cabinetului
medical ÉÉÉÉÉÉÉÉ...........ÉÉÉ, situat la adresa ÉÉÉ.....................ÉÉÉÉÉÉÉ,
localitatea ÉÉÉ....ÉÉÉ, pentru a intra în relaþie contractualã cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate
a Judeþului ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ .
Mã oblig prin prezenta sã furnizez evaluatorilor desemnaþi de Comisia judeþeanã de
acreditare a cabinetelor medicale informaþiile ºi documentele necesare evaluãrii cabinetului
medical/punctului de lucru, precum ºi acces liber în spaþiile acestuia.
Cabinetul medical are urmãtoarele spaþii: ÉÉÉÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉ.....................É
..................................................................................................................................................................,
în suprafaþã totalã de ÉÉÉÉÉÉ m2.
Cabinetul are urmãtoarele puncte de lucru: ................................................................................
................................................................................................................................................................ .
Cabinetul medical are ca titular pe .......................................................................................... .
În punctul de lucru al cabinetului medical îºi desfãºoarã activitatea ca titular ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ,
care se legitimeazã cu BI/CI seria ..........É nr. ÉÉÉÉ.................ÉÉ ºi are contractul individual
de muncã nr. ÉÉÉÉÉÉ1).
În cabinetul medical lucreazã urmãtoarele persoane:
ÉÉÉ..ÉÉ, în funcþia de ÉÉ..É, conform Contractului individual de muncã nr. ÉÉÉÉ;
ÉÉÉ..ÉÉ, în funcþia de ÉÉ..É, conform Contractului individual de muncã nr. ÉÉÉÉ;
ÉÉÉ..ÉÉ, în funcþia de ÉÉ..É, conform Contractului individual de muncã nr. ÉÉÉÉ;
ÉÉÉ..ÉÉ, în funcþia de ÉÉ..É, conform Contractului individual de muncã nr. ÉÉÉÉ;
ÉÉÉ..ÉÉ, în funcþia de ÉÉ..É, conform Contractului individual de muncã nr. ÉÉÉÉ;
ÉÉÉ..ÉÉ, în funcþia de ÉÉ..É, conform Contractului individual de muncã nr. ÉÉÉÉ;
ÉÉÉ..ÉÉ, în funcþia de ÉÉ..É, conform Contractului individual de muncã nr. ..ÉÉÉ .

Data ÉÉÉÉ

Semnãtura
ÉÉÉÉÉ

Domnului preºedinte al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a judeþului ............. .
N O T Ã:

Spaþiile punctate se completeazã cu majuscule, iar spaþiile libere se bareazã.
1)

Cu excepþia cazului în care existã un singur medic titular ºi nu are contract individual de muncã.
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Nr. ..............................
Data ..........................
Judeþul ......................

COMISIA JUDEÞEANÃ DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE
DISPOZIÞIE

pentru vizitã de evaluare a cabinetelor medicale în vederea acreditãrii
în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate
Se numeºte domnul/doamna ÉÉÉ..........................ÉÉÉÉ, care se legitimeazã cu BI/CI
seria ÉÉ nr. ÉÉ......É, ºi domnul/doamna ÉÉÉ..........................ÉÉÉÉ, care se legitimeazã
cu BI/CI seria ÉÉ nr. ÉÉ......É, pentru a efectua vizita de evaluare nr. ÉÉ la cabinetul
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medical/punctul de lucru ÉÉÉÉÉ......ÉÉÉÉÉÉÉ al cabinetului medical ÉÉÉÉÉÉÉÉ, cu
adresa: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, localitatea ÉÉÉÉÉÉÉÉ, la data ÉÉÉÉ . Au primit în acest
scop grila de scor nr. ÉÉÉÉÉÉÉ. .
Preºedinte,
ÉÉÉÉÉÉÉ
Am luat cunoºtinþã.
Evaluator,
ÉÉÉÉÉÉÉÉ
Am luat cunoºtinþã.
Evaluator,
ÉÉÉÉÉÉÉÉ

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
COMISIA JUDEÞEANÃ DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE
RAPORT DE EVALUARE

Subsemnatul/Subsemnata ÉÉÉÉ.........ÉÉÉÉÉ, evaluator al Comisiei de acreditare a
cabinetelor medicale a judeþului ÉÉÉÉÉÉ, ºi subsemnatul/subsemnata ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ,
evaluator al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a judeþului ÉÉÉÉÉÉÉÉ, desemnaþi
prin dispoziþia de evaluare nr. .............. sã efectuãm vizita de evaluare nr. .............., am efectuat
aceastã vizitã la adresa indicatã, la data ÉÉ.....É ºi am completat grila de scor nr. ÉÉÉÉ,
aferentã dispoziþiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuatã în prezenþa conducãtorului
cabinetului medical/punctului de lucru, domnul/doamna ÉÉ...................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ,
iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ÉÉÉ ataºatã la prezentul raport
de evaluare.
Conducãtor al cabinetului medical/punctului de lucru ÉÉÉÉÉÉÉÉ al cabinetului medical,

Semnãtura ÉÉÉÉÉÉÉ
ªtampila cabinetului medical/punctului de lucru ÉÉÉÉÉÉÉ

Evaluator ........................
Semnãtura ......................
Evaluator ........................
Semnãtura ......................
Data ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
SCALÃ DE EVALUARE

pentru acreditarea cabinetelor medicale
Cod

L
C

Caracter

Logicã
Cantitativã

Interpretare

da/nu
100%
90Ñ99%
70Ñ89%
50Ñ69%
mai puþin de 50%

Scor

5/1
5
4
3
2
1
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ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDEÞULUI É...................ÉÉ
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Cabinetul medical ÉÉ...........................................................................É/
Punctul de lucru É....................................É al cabinetului medical É......................................É,
cu adresa: judeþul (sectorul) É......................É., localitatea É....................É, str. É...................É
nr. ...É, cu autorizaþia de funcþionare nr. É... din É..............É, emisã de É............................É,
este acreditat pânã la data de É....................É
Data É......................É
Preºedinte
É.......................É.....
ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDEÞULUI É...................ÉÉ
CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

Cabinetul medical ÉÉ...........................................................................É/
Punctul de lucru É....................................É al cabinetului medical É......................................É,
cu adresa: judeþul (sectorul) É......................É., localitatea É....................É, str. É...................É
nr. ...É, cu autorizaþia de funcþionare nr. É... din É..............É, emisã de É............................É,
este acreditat provizoriu pânã la data de É....................É
Data É......................É
Preºedinte
É.......................É......
ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDEÞULUI É...................ÉÉ
NOTIFICARE DE NEACREDITARE

Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a judeþului É.....................É a analizat fiºa de
evaluare sinteticã aferentã vizitei de evaluare nr. É.., încheiatã în urma vizitei de evaluare
efectuate la data de É.....É, referitoare la cabinetul medical/punctul de lucru É.........................É
al cabinetului medical É....................É, cu adresa É.........................É, având ca reprezentant
legal pe ÉÉ., ºi a hotãrât sã emitã prezenta notificare de neacreditare pentru cã acest cabinet
medical/punct de lucru nu a îndeplinit în mãsura adecvatã standardele pentru acreditare, dupã
cum urmeazã1):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunoºtinþã cabinetului medical/punctului de
lucru prin scrisoare recomandatã ºi casei de asigurãri de sãnãtate. Cabinetul medical/punctul de
lucru poate face contestaþie împotriva prezentei notificãri de neacreditare la Subcomisia Naþionalã
de Acreditare a Cabinetelor Medicale, menþionând motivele pentru care nu este de acord cu
prezenta notificare de neacreditare. Cabinetul medical/punctul de lucru poate fi evaluat la cerere
dupã 90 de zile de la emiterea prezentei notificãri.
Preºedintele Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale
a judeþului É.....................É
......................................................................
Data .............................
1)

Se menþioneazã standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de cabinetul medical/punctul de lucru.
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ANEXA Nr. 8
la normele metodologice
COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDEÞULUI É...................ÉÉ
DECLARAÞIE DE COMPATIBILITATE

Subsemnatul/Subsemnata É...........................................................ÉÉ, angajat/angajatã al/a
casei de asigurãri de sãnãtate a judeþului É...........................É, propus/propusã ca evaluator
pentru acreditarea cabinetelor medicale, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind
falsul în declaraþii, declar pe propria rãspundere cã îndeplinesc toate condiþiile prevãzute de art. 9
din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin
Ordinul ministrului sãnãtãþii nr. 544/2004. Mã oblig sã solicit încetarea calitãþii de evaluator pentru
acreditarea cabinetelor medicale în cazul în care condiþiile de mai sus nu mai sunt satisfãcute.
Semnãtura
.......................................
Data .................................

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice
COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDEÞULUI É...................ÉÉ
DECLARAÞIE DE COMPATIBILITATE PENTRU AGREGAREA DATELOR

Subsemnatul/Subsemnata É...........................................................ÉÉ, angajat/angajatã al/a
casei de asigurãri de sãnãtate a judeþului ÉÉ, propus/propusã pentru a efectua agregarea datelor
ºi a elabora fiºa de evaluare sinteticã în cadrul procesului de acreditare a cabinetelor medicale,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraþii, declar pe propria
rãspundere cã îndeplinesc toate condiþiile prevãzute de art. 14 din Normele metodologice de
evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãþii
nr. 544/2004. Mã oblig sã solicit încetarea activitãþii ca persoanã desemnatã pentru a efectua
agregarea datelor în cadrul acreditãrii cabinetelor medicale în cazul în care condiþiile de mai sus
nu mai sunt satisfãcute ºi sã pãstrez confidenþialitatea datelor ºi a formatului de agregare.
Semnãtura
.......................................
Data .................................
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