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TEMATICĂ DE CONCURS 

pentru ocuparea postului de referent de specialitate  

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. Metodologia de elaborare şi revizuire a procedurilor 

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

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

13. Structura standardelor de control intern managerial 

14. Lista standardelor de control intern managerial al entităţilor publice 

15. Descrierea standardelor. Cerinţe generale. 

16. Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Acţiuni 
programate şi desfăşurate. 

17. Conţinutul Raportului asupra sistemului de control intern managerial. 

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

19. 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. 

20. Scopul activităţii de verificare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării 
sistemului de control intern managerial la entităţile publice. 

21. Obiectivele activităţii de verificare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării 
sistemului de control intern managerial la entităţile publice. 

22. Metode, tehnici, instrumente şi formulare utilizate în activitatea de verificare şi îndrumare 
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial. 
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23. Desfăşurarea misiunii de verificare şi îndrumare metodologică privind stadiul implementării 
şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice. 

24. Constituirea dosarului misiunii de verificare şi îndrumare metodologică. 

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

26. Atribuţii generale ale structurii de management al calităţii serviciilor medicale din cadrul 
unităţilor sanitare cu paturi. 

27. Organizarea activității de monitorizare 

28. Modalități de desfășurare a monitorizării. 

29. Monitorizarea anuală. 

30. Situațiile prvind desfășurarea vizitei de monitorizare. 

31. Echipa de monitorizare.Constituire și atribuții. 

32. Monitorizare semestrială. 

33. Monitorizarea evenimentelor adverse /santinelă/”near – miss”. 

34. Monitorizarea modificărilor  de structură. 

35. Măsuri adoptate ca urmare a monitorizării. 

36. Specializările necesare dezvoltării la nivel naţional a unui sistem de management al calităţii 
serviciilor de sănătate 

37. Condiții cumulative de eligibilitate pentru recunoaşterea furnizorilor serviciilor de formare 
profesională în domeniul managementului calităţii 


