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C.M.I. Dr. 

Sediu:  

 

Nr.      din data de .... 

 

 

 

Către, 

 

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate 

 

Splaiul Independenței nr. 202A, Sector 6, București, CP 060022 

 

 
  

 Având în vedere dispozițiile legale prevăzute în Legea nr. 329 din 2018 pentru modificarea 

unor acte normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.103 din 27 

decembrie 2018, din care rezultă faptul că la acest moment nu există obligativitatea acreditării 

cabinetelor de medicină de familie, vă solicit să luați act de retragerea din procedura de acreditare a 

C.M.I. ………….; ștergerea din aplicația CAPESARO și ștergerea datelor cu caracter personal din 

baza de date a A.N.M.C.S., atât ale C.M.I. cât și ale reprezentantului acestuia dr. …….., începând 

cu data comunicării prezentei cereri. 

 

 Solicit aceasta în temeiul dispozițiilor legale menționate prin care se dispune astfel: 

 

 Art. I.  

  La articolul 7 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 26 iulie 2017, alineatul (5) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 " (5) Acreditarea este o condiție obligatorie pentru unitățile sanitare care prestează sau nu 

servicii în relație cu sistemul public de asigurări de sănătate, cu excepția cabinetelor de medicină 

de familie, a cabinetelor medicale dentare și a cabinetelor medicale din ambulatoriul de 

specialitate organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și 

funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii 

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 

laboratoarelor de analize medicale și de anatomie patologică. Prezenta lege nu se aplică unităților 

farmaceutice - farmacii și oficine de circuit deschis." 

 

Art. II.  

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1.La articolul 249, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 "(3) CNAS încheie contracte cu unitățile sanitare acreditate, precum și cu cabinetele de 

medicină de familie, cabinetele medicale dentare și cabinetele medicale din ambulatoriul de 

specialitate organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și 

https://lege5.ro/App/Document/ge3donjvha2q/legea-nr-185-2017-privind-asigurarea-calitatii-in-sistemul-de-sanatate?pid=202089012&d=2019-02-27#p-202089012
https://lege5.ro/App/Document/ge3donjvha2q/legea-nr-185-2017-privind-asigurarea-calitatii-in-sistemul-de-sanatate?pid=202089017&d=2019-02-27#p-202089017
https://lege5.ro/App/Document/giydamrt/ordonanta-nr-124-1998-privind-organizarea-si-functionarea-cabinetelor-medicale?d=2019-02-27
https://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?d=2019-02-27
https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?d=2019-02-27
https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82049382&d=2019-02-27#p-82049382
https://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047643&d=2019-02-27#p-82047643
https://lege5.ro/App/Document/giydamrt/ordonanta-nr-124-1998-privind-organizarea-si-functionarea-cabinetelor-medicale?d=2019-02-27


 2 

funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii 

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 

laboratoarele de analize medicale și de anatomie patologică, care respectă următoarele condiții:" 

 

2. La articolul 249, alineatul (4) se abrogă. 

 

Art. 249. din Legea 95/2006 cu privire la reforma în domeniul sănătății, republicată: 

 

 (1) Evaluarea calității serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităților sanitare 

revine Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. 

 (2) Evaluarea în vederea acreditării și acreditarea unităților sanitare se fac în baza 

standardelor, procedurilor și metodologiei elaborate de Autoritatea Națională de Management al 

Calității în Sănătate. 

 (3) CNAS încheie contracte cu unitățile sanitare acreditate, precum și cu cabinetele de 

medicină de familie, cabinetele medicale dentare și cabinetele medicale din ambulatoriul de 

specialitate organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și 

funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii 

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 

laboratoarele de analize medicale și de anatomie patologică, care respectă următoarele condiții: 

 a) dispun de un sistem informațional și informatic a cărui utilizare permite evidența, 

raportarea, decontarea și controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerințelor CNAS; 

 b) utilizează pentru tratamentul afecțiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de 

produse medicamentoase de uz uman; 

 c) utilizează materiale sanitare și dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive 

autorizate, conform legii.” 
 

 

Cu deosebita considerație, 

 

 

Data,                         C.M.I........ 

 

         prin reprezentant dr. 

 

 

 

 

Domnului Director al A.N.M.C.S. 
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