
 

 

 

 

TEMATICĂ DE CONCURS 

pentru ocuparea postului de referent de specialitate I 

în cadrul Serviciului de management al calităţii 

 

 

1. Organizarea şi funcţionarea spitalelor 

2. Conducerea spitalelor 

3. Finanţarea spitalelor 

4. Proceduri privind acreditarea spitalelor 

5. Standarde de calitate privind acreditarea spitalelor. Referinţe 

6. Metode utilizate pentru acreditarea spitalelor 

7. Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial. Componenţă şi atribuţii 

8. Obiectivele entităţii publice pentru realizarea sistemului de control intern managerial 

9. Cerinţele proiectării, implementării şi dezvoltării continue a unui sistem de control intern 

viabil 

10. Echipa de gestionare a riscurilor. Componenţă şi atribuţii 

11. Metodologia de elaborare şi revizuire a procedurilor 

12. Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial la entităţile publice 

13. Gruparea standardelor în cadrul elementelor-cheie ale controlului intern managerial 

14. Structura standardelor de control intern managerial 

15. Lista standardelor de control intern managerial al entităţilor publice 

16. Descrierea standardelor. Cerinţe generale 

17. Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Acţiuni 

programate şi desfăşurate 

18. Conţinutul Raportului asupra sistemului de control intern managerial 

19. Aprobarea şi prezentarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial 

20. Etapele parcurse de entităţile publice în procesul de implementare şi dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial, ce vor fi supuse evaluării pe parcursul derulării 

misiunilor de verificare şi îndrumare metodologică 



21. Scopul activităţii de verificare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la entităţile publice 

22. Obiectivele activităţii de verificare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la entităţile publice 

23. Metode, tehnici, instrumente şi formulare utilizate în activitatea de verificare şi îndrumare 

metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial 

24. Desfăşurarea misiunii de verificare şi îndrumare metodologică privind stadiul implementării 

şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice 

25. Constituirea dosarului misiunii de verificare şi îndrumare metodologică 

26. Urmărirea îndeplinirii recomandărilor stabilite în cadrul misiunii de verificare şi îndrumare 

metodologică 

27. Obligaţiile unităţilor sanitare de furnizare a informaţiilor către pacienţi. Explicitarea 

tipurilor de informaţii 

28. Dreptul pacientului la informaţia medicală 

29. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală 

30. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului 

31. Drepturile pacientului în domeniul reproducerii 

32. Dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale 

33. Atribuţii generale ale structurii de management al calităţii serviciilor medicale din cadrul 

unităţilor sanitare cu paturi 

  



 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

pentru ocuparea postului de referent de specialitate I 

în cadrul Serviciului de management al calităţii 

 

 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare – Titlul VII Spitalele 

2. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de 

management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din 

reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale 

4. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor 

şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 

5. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările 

ulterioare 

6. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 


