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REFERAT  DE  APROBARE 

 

1. Situaţia  actuală 
 

     În  România  a  avut  loc  un  amplu  proces  de  clasificare  a  unităţilor  
medicale  conform  criteriilor  de  evaluare  în  categoria  corespunzătoare  gradului  
de  competenţă  în  conformitate  cu  prevederile  art. 171  din  Legea  nr. 95 / 2006  
privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii, cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1408/2010  privind  aprobarea  criteriilor  de  
clasificare  a  spitalelor  în  funcţie  de  competenţă,  prin  aplicarea prevederilor 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323 / 2011  privind  aprobarea  metodologiei  şi  a  
criteriilor  minime  obligatorii  pentru  clasificarea  spitalelor  în  funcţie  de  
competenţă, cu  modificările  ulterioare, ale Ordinul ministrului sănătăţii nr.1764/2006 
privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi 
regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al 
capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale 
definitive pacienţilor aflaţi în stare critică, precum şi prin Ordinul ministrului sănătăţii 
nr. 1085 / 2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de 
urgenţă şi a unităţilor funcţionale de urgenţă. 

Ca urmare a aplicării prevederilor acestor ordine ale ministrului sănătăţii, 
toate spitalele din România au fost clasificate după criterii privind competenţa şi 
complexitatea serviciilor furnizate, resursele umane şi materiale, capacitatea lor de 
asigura asistenţa medicală şi îngrijirile definitive ale pacienţilor, asigurându-se astfel 
atât asistenţa medicală de urgenţă pacienţilor aflaţi în stare critică cât şi asistenţa 
medicală curativă acordată populaţiei. 

 
2. Motivul emiterii ordinului 

Având în vedere strategia MS cu privire la organizarea la nivel regional a 
asistenţei medicale de urgenţă, în scopul asigurării managementului integrat al 
asistenţei medicale, se impune asigurarea coerenţei de funcţionare a sistemului de 
sănătate pe nivele corecte de competenţă şi de performanţă, precum şi eficientizarea 
utilizării resurselor materiale şi umane.  
           Acest lucru este motivat de faptul realizării unei  clasificări, finale, coerente, 
conform unor criterii simple cuprinse într-o metodologie clară şi obiectivă, constituind 
un instrument util pentru stabilirea competenţelor şi asigură ierarhizarea acestor 
unităţi necesară pentru stabilirea traseelor clinice ale pacienţilor, pentru stabilirea 
responsabilităţilor de îndrumare metodologică şi pentru încheierea contractelor de 
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prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu prevederile 
legale. 

În cursul aplicării prevederilor Ordinului 323/2011 s-a constatat că o serie de 
criterii specifice de clasificare pentru categoriile IIM şi III nu pot fi atinse în totalitate, 
din motive obiective generate de condiţiile locale, de unele neconcordanţe apărute în 
cursul procesului de descentralizare managerială sau de repartiţia interjudeţeană a 
cazurilor spitalizate. 

 
  3.Schimbări preconizate 

          Prin prezentul ordin se propune modificarea prevederilor Ordinului 323/2011 
astfel încât să poată fi clasificate în categoria corespunzătoare spitalele judeţene 
care nu au în structură anumite secţii de specialitate (ex. pediatrie, psihiatrie) dar 
care sunt situate în proximitatea unor spitale generale sau monoprofil care asigură 
asistenţă medicală şi continuitatea în domeniul specialităţii respective dar care nu 
sunt clasificate cel puţin în categoria III. De asemenea, se propune alinierea valorilor 
minime ale indicatorului „Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte 
judeţe” între categoriile de clasificare II şi IIM, permiţând clasificarea definitivă a unor 
spitale clinice monoprofil într-o categorie adecvată nivelului lor de competenţă. 
         Această modificare este importantă din motive obiective cum ar fi: asigurarea 
unei asistenţe medicale integrate, cu resursele existente şi evitarea înfiinţării 
nejustificate de noi linii de garda, cu păstrarea accesibilităţii populaţiei din zona 
respectivă. 
 De asemenea, se urmăreşte îndeplinirea obiectivelor referitoare la asigurarea 
accesului echitabil al cetăţenilor la serviciile medicale spitaliceşti, evitarea 
suprapunerilor şi paralelismelor cu alte unităţi spitaliceşti precum şi crearea premisei 
de atribuire transparentă a resurselor financiare, în conformitate cu necesităţile 
populaţiei şi cu importanţa şi complexitatea serviciilor spitaliceşti furnizate. 

Modificarea propusă prin prezentul ordin va contribui  la stabilirea sumele 
minime contractate de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii 
de spitalizare continuă pentru pacienţi, în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Sănătăţii nr. 862 / 2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de 
spitale cu casele de asigurări de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, 
în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital, pornind de la un 
procent de referinţă, corespunzător categoriei de clasificare, calculat conform unei 
metodologii specifice. 
            Având în vedere cele mai sus menţionate s-a elaborat proiectul de Ordin 
pentru  modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 
privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru 
clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

 

 

Director 

 

Dr. Călin ALEXANDRU 

 

 

 

 



 

Avizatori pentru îndeplinirea condiţiilor legale 

 

Direcţia Juridică şi Contencios 

Data…………… 

Director Cons. Juridic 

                 Gabriela ANGHELOIU 

Semnătura…………….. 

 

Direcţia Buget, investiţii şi relaţia cu 

CNAS 

Data.................. 

Director 

Ec. Victoria VOINEA 

Semnătura.................... 

Direcţia contabilitate şi patrimoniu 

Data................... 

Director 

Ec.Dr.Georgeta BUMBAC 

Semnătura........................ 

Direcţia Organizare şi Politici 

Salariale 

Data.................... 

Director 

Ec.Doina TĂNASĂ 

Secretar de Stat 

Data..................                                         

Adrian PANĂ 

Semnătura.................... 

Secretar de Stat 

Data.................. 

Raed ARAFAT 

Semnătura.................... 

Secretar General 

Data................... 

George DIGA 

Semnătura.................... 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ORDIN  

 
pentru  modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 

privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru 
clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă 

 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. ______  din ____________ întocmit de 
Direcţia Asistenţă Medicală şi Politici Publice, 

având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

  ART. I. – Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind 
aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor 
în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 
din din 19 aprilie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

1. La articolul 1, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“10. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie >/= 
5%”. 

2. La articolul 5, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, există o altă 
unitate sanitară care asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă 
distincte în una din specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4., aceasta nu va mai fi 
considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care 
solicită clasificarea.’’ 

ART. II. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I . 
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