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pentru sustinerea probei scrise a concursului / examenului de ocu

medici sefi de sectie

a. Legea nr.9512006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu

b.

modificarile si completarile ulterioare - Titlul VII- Spitale;

HotdrArea nr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului-
cadru care reglementerazd condiliile acorddrii asistenlei medicale, ir

medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri
sociale de sdndtate pentru anii 2016-2017;
ORDIN nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind inregistrarea gi rapoftarea
statisticd a pacien{ilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare
continud gi spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare.
ORDIN nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de

transfer interclinic al pacientului critic, cu modificarile si completarile ulterioare.
ORDIN nr. 914 din26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe

care trebuie sd le indeplineascii un spital in vederea oblinerii autorizaliei sanitare
de firncfionare( inclusive anexele nr. 1,2,3, 4), cu modificarile si completarihl
ulterioare.
ORDIN nr. 9\6 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire gi control al infecfiilor nosocomiale in unitdlile sanitare, cu modificarile
si cornpletarile ulterioare.
Ordinul nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor

spitalizate in regirn de spitalizare continud qi a Metodologiei de evaluare a
cazurilor invalidate pentru care se solicitd revalidarea

h. ORDIN nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea conlinutului
Contractului de administrare a secfiei/laboratorului sau serviciului medical din
cadrul spitalului public;

J.

k.

ORDIN NR. 446 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, procedurir

Ei rnetodologiei de evaluare gi acreditare a spitalelor;
ORDIN NR. 639 din 25 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologie de

monitorizare a un it6lilor sanitare acreditate;
ORDIN NR. 412 din 26 iulie 2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din
punctul de vedere al datelor clinice Ei rnedicale la nivel de pacient pentru cazurile

spitalizate in regim de spitalizare continud gi de zi, precum qi a metodologiei d,r

evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice ;i
medicale pentru care se solicitd reconfirmarea;
ORDIN nr.l349 din 3 august 2007 privind aprobarea machetei bugetului d,o

venituri gi cheltuieli pe seclii in cadrul spitaluluipublic;
l.

d.

D'



m. ORDIN NR, 1100 din 14 ocl.ombrie 2005 privind introducerea decontului dt:

cheltu ieli ce se el iber eazd pacientului pentru serviciile medicale primite;
t"r. Ordinul nr. 1i 0112016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi

limitare a infecliilor asociate asistenlei medicale in unitdlile sanitare

o. ORDIN nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de

personal pentru asistenfa medicald spitaliceascd, precum gi pentru modificarea qi

completarea Ordinului rninistrului sdndt[fii publice nr. 1.77812006 privind
aprobarea normativelor de personal,

p. ORDIN nr. 1229 din I augus1.2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a

performanlelor profesionale individuale gi a modelului figei de evaluare a

performanlelor profesionale individuale;
q. ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul

de munc6, organiza'.-ea qi efectuarea gdrzilor in unitdtrile publice din sectorul
sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare.

r. Ordinul nr.40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al

errtitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
s. ORDIN nr. 1284 din 17 decembrie 201.2 privind reglementarea programului de

vizite al apar!irrdtorilor pacienlilor internali in unitblile sanitare publice ;

t. Legea nr.48712002 repr"rblicata-Leg,sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu

tulbr-rrari psihice;
u. Ordin 48812016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii Sanatatii mintalt:

si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.48712002 ;

v. Lege nr.4612003 privind drepturile pacientului ;

w. Ordin nr.141012016 privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor
pacientului nr.4612003 ;

x. Ordin MS si CNAS nr.196113912017 privind aprobarea Normelor metodologict:
de aplicare in anul 2011 a Hotararii Guvernului nr. \6112016 pentru aprobareil
pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglernenteazd condiliil;
acorddrii asisten{ei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale irr
cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii2016-2017,

Pentru PROBA PRACTICA/ CLINICA, Tematica si Bibliografia pentru pentru ocuparea
posturilor de medic specialist psihiatrie se va accesa pe site-ul spitalului
r,r,ww. eft im ied i arnaud escu. ro.
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