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Tematica concurs - postul de medic șef de secție
pentru:






șef
șef
șef
șef
șef

Secția clinică Medicină internă II;
Secția clinică Medicină internă III;
Secția clinică Psihiatrie II;
Secția clinică Psihiatrie III;
Secția clinică Neurologie I;

 LEGEA 95/2006 Titlul VII Spitalele;
 ORDIN
nr.
320
din
15
februarie
2007
(*actualizat*) privind
aprobarea
continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical
din cadrul spitalului public
IV. Drepturile si obligatiile partilor
A.1. Drepturile sefului de sectie/laborator/serviciu medical
A.2. Obligatiile sefului de sectie/laborator/serviciu medical, dupa caz;
 ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 (*actualizat*) privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entitatilor publice;
 ORDIN NR. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asitenței medicale în unitățile sanitare
Anexa 1 Cap. I și Cap. II punctele 6,7,12,13,14
Anexa 3 - Atribuţii în unităţile sanitare cu paturi;
 ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
 ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer
interclinic al pacientului critic
 ORDIN nr. 1.765 din 22 decembrie 2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale,
luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte,
precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru
regional
 ORDIN nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2018-2019 (Anexele nr.22, 22A, 22B, 23, 23B, 25, 26);
 HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2018-2019
Nota: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior menţionate
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