
RAFIE CONC PAREA FUNCTI

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

1. Legea nr.9512OO6 republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu

modificarile si completarile ulterioare;
(Titlurile : I,II,V,VII,VIII,XII,XV,XX)

2.Hotarirea nr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a

Contractului-cad ru care reglem enteazd conditiile aco rdarii asistentei
medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicnle in cadrul5istemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii2016-201i/, modificata prin Ilotirire
92312017 din 20 decembrie 2017

3. OMS/CNAS nr. 9881763-2016 privind aprobarea Norrnelor metodologice
de aplicare in anii 2Ol6-20L7 a Contractului-cadru

t
4. OMS nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru mordificarea si

completarea Ordinului MSP nr. 17 7 812006;

5. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghererprevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei rnedicale in
unitatile sanitare

6. HG nr.286/2011 privind aprobarea RegulamentuhLri-cadru privind
stabilirea principiitor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
gradO sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar;

7. MSP nr.92112006 privind stabilirea atributiilor comitetului director din
spitalul public; .

8. OMS nr.87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul
sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Ordinul nr.104312010 privind aprobarea Normelor rnetodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitahului public, cu
modificarile si completarile ulterioare;

10. OMS nr.122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si ale Metodologiei
de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile
rezultate din activitatile medicale;

nr.



11. Legea nr. 2ll/2011 privind regimul deseurilor-republicata;

f 2. OMS nr.96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de
lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de
curatenie si dezinfectie, procedu rilor recoman date pentrm dezinfectia
miinilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urrneaza sa fie tratat si a
metodelor de evaluare a derularii si efrcientei procesului de sterilizare

13. Legea 53/2003- Codul muncii, republicata cu modificarile ai completarile
ulterioare;

14 . Hotlr6rea Adunirii generale na{ionale a Colegiului Medicitor din Romflnia nr.
212012 privind adoptarea Statutului gi a Codului de deontologie nledicall ale Colegiului
Medicilor din Romflnia, modificata prin Ilotirflrea nr.312016

15. Legea nr.4612003, privind drepturile pacientului- actualizata

16. Leqea nr.487/2002, republicata-Legea sanatatii nrintale si a protectiei
persoanelor cu tulburari psihice, cu modificarile si cormpletarile ulterioare si
Normele de aplicare a acesteia(Ordinul MSP nr. 372/2006);

17. Ordinul nr.446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor,
Procedurii gi metodologiei de evaluare gi acreditare a spitalelor.

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANIT,{R.

L.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Managementul Sanitar -
Managementul Spitalului, editura Public H. Press, 20t06 Bucuresti.

I
TEME -CADRU nentru proiectul /lucrarea de specialitate

im bunatatirea structurii si organ izarii spitalulu i :

o analtza circuitelor functionale ;
o analiza structurii pe sectii
o evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate ;

, , o propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului.

Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital :

o analiza activitatii clinice a spitalului pe tipuri de seruicii furnizate ;
o analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate
(codificare, colectare, transmitere si validare) ;
o imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor ;
o propuneri de imbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei
activitatii



Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii :

o calitatea seniciilor ;
o calitatea datelor raportate ;
o calitatea personalului ;
o satisfactia pacientilor.
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