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TEMA'TICA si BIBLIOGRAFIE
pentru sustinerea probei scrise a concursului / examenului de ocupare a

functiilor de medici sefi de sectie

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

Legea nr'9512006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si

completarile ulterioare * Titlul VII - Spitale, Titlul VIII - Asigurari sociale de sanatare;

Hot.nr.140l20I8 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care

reglementeazaconditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu

modificarile si completarile ulterioare - Cap VI:

3. Ordinul rtr. II0ll2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire qi limitare

a infecliilor asociate asistenlei medicale in unitdlile sanitare;

Ord.MSP nr'91412006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa la

indeplineasca un spital in vederea obtinerii Autorizatie Sanitare de Functionare;

Legea nr.4612003, privind drepturile pacientului, cu modificarile si compietarile ulterioare;

Ordin nr'86312004 pentru aprobarea atributiilor si componentei consiliului medical aI

spitalelor;

Ordinul nt. 648140612014 pentru modificarea qi completarea Ordinului ministrului sdndtdlii

publice qi al pregedintelui Casei Nalionale de Asigurdri de Sdndtatenr. 1J8215762006
privind inregistrarea qi raporlarea statisticd a pacien{ilor care primesc servicii medicale in
regim de spitalizare continud qi spitalizare de zi;

Ordinul nr' 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de

performan{d, ai managementului spitalului;

Ordinul nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de

munc6, organizarea gi efectuarea gdrzilor ?n unitdtile publice din sectorul sanitar.

modifi cat si completat prin Ordinul nr. 137 5 120 I 6;

Legeanr. 487 din 11 iulie 2002 a sdn[tdtii mintale qi a protectiei persoanelor cu tulburdri
psihice, republicatb in 2012;
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i 1 ' ordinul nr. 4461201 7 privind aprobarea Standardelor, Procedurii gi metodoloeiei de

evaluare qi acreditare a spitalelor

12' Codul muncii 2019 - Legea 5312003 actuahzatalazi -titlul III Timpul de munca si timpul
de odihna.

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR

1' Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar-Managementul

spitalului, editura public H press, 2006,Bucuresti.

Pentru PROBA PRACTIC,{"/ Cr,rNrCA, tematica si bibliografia pentru pentru
ocuparea posturilor de medici sefi sectie este cea pentru examenul de de medic specialist
psihiatrie postata pe site-ul Ministerului Sanatatii.
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