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Ordin privind aprobarea bibliografiei si a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a 

posturilor din cadrul structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate din unitatile 

sanitare publice cu paturi si din serviciile de ambulanta publice 

M.Of.Nr.330 din 1 aprilie 2021                           Sursa Act:Monitorul Oficial 

GUVERNUL ROMANIEI  

AUTORITATEA NATIONALA DE MANAGEMENT AL CALITATII IN SANATATE 

  

 

  

ORDIN Nr. 58 

privind aprobarea bibliografiei si a tematicii minimale pentru  

ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management 

 al calitatii serviciilor de sanatate din unitatile sanitare publice  

cu paturi si din serviciile de ambulanta publice 

  

  

  

   Avand in vedere: 

   – Referatul Biroului standarde pentru serviciile de sanatate spitalicesti si al Biroului standarde 

pentru serviciile de sanatate din ambulatoriu aprobat cu nr. 775/ANMCS din 18.03.2021; 

   – Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   – Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale de Management al 

Calitatii in Sanatate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea si functionarea structurii de 

management al calitatii serviciilor de sanatate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor 

de ambulanta, in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de 

sanatate si sigurantei pacientului,in temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

  

  

   presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate emite prezentul ordin. 
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   Art. 1. - Se aproba bibliografia si tematica minimala pentru ocuparea prin concurs a posturilor 

din cadrul structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate din unitatile sanitare 

publice cu paturi, prevazute in anexa nr. 1. 

   Art. 2. - Se aproba bibliografia si tematica minimala pentru ocuparea prin concurs a posturilor 

din cadrul structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate din serviciile de ambulanta 

publice, prevazute in anexa nr. 2. 

   Art. 3. - Pentru unitatile sanitare apartinand ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, 

bibliografia prevazuta in anexele nr. 1 si 2 se completeaza cu dispozitiile legale specifice din 

actele normative in vigoare. 

   Art. 4. - (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. 

   (2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

 

Presedintele Autoritatii Nationale de 

 Management al Calitatii in Sanatate, 

Sorin-Gabriel Ungureanu 

  

 

   Bucuresti, 18 martie 2021. 

   Nr. 58. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA Nr. 1 

  

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA MINIMALA 

pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de  

management al calitatii serviciilor de sanatate din  

unitatile sanitare publice cu paturi 

  

 

  

 

   I. Bibliografia minima obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul 

structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate din unitatile sanitare publice cu paturi 

   1. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare (titlul VII Spitalele si art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale); 

   3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   4. Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea si tratamentul infectiilor asociate 

asistentei medicale din unitatile medicale si din centrele rezidentiale pentru persoanele adulte 

aflate in dificultate din Romania; 

   5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   6. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare; 

   7. Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale de Management al 

Calitatii in Sanatate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea si functionarea structurii de 

management al calitatii serviciilor de sanatate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor 

de ambulanta, in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de 

sanatate si sigurantei pacientului; 

   8. Ordinul ministrului sanatatii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si 

metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor; 

   9. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 

10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unitatilor sanitare cu paturi aferente celui 

de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   10. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 

298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a 

sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului; 

   11. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 

185/2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind desfasurarea etapei de pregatire a evaluarii 

unitatilor sanitare cu paturi; 

doc:1170018502/1
doc:1060009502/32
doc:1030004602/1
doc:1210000302/1
doc:1110021102/32
doc:1060031902/1
doc:1200131212/5
doc:1170044612/5
doc:1200029803/5
doc:1200029803/5


   12. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 

32/2020 privind aprobarea modalitatii de plata de catre unitatile sanitare a taxei de acreditare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   13. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 

147/2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind desfasurarea etapei de evaluare a unitatilor 

sanitare cu paturi; 

   14. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 

148/2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind desfasurarea etapei de acreditare a unitatilor 

sanitare cu paturi; 

   15. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 

432/2019 privind aprobarea conditiilor si a metodologiei de suspendare a acreditarii unitatilor 

sanitare cu paturi, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   16. Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare 

a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

   17. Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind 

conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 

functionare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   18. Ordinul ministrului sanatatii nr. 961/2016 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, 

procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de 

aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor 

de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu modificarile ulterioare; 

   19. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 

   20. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementarii mecanismului 

de feedback al pacientului in spitalele publice; 

   21. Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor 

Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice; 

   22. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entitatilor publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc:1190043212/5
doc:1190043212/5
doc:1060091412/5
doc:1160096112/5
doc:1160110112/5
doc:1160150112/5
doc:1160150212/5


 

   II. Tematica minima obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul 

structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate din unitatile sanitare publice cu 

paturi 

 

  

Denumirea temei 

Tema 1. Organizarea si functionarea sistemului sanitar din Romania 

Tema 2. Conceptul de calitate 

Tema 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare si control al calitatii intr-o unitate 

sanitara 

Tema 4. Managementul strategic si organizational 

Tema 5. Instrumente de imbunatatire a calitatii - Ishikawa, Pareto, analiza cauza-efect, SWOT, 

matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis) 

Tema 6. Asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor dintr-o unitate sanitara 

Tema 7. Dezvoltarea conceptului de siguranta a pacientului la nivelul unitatii sanitare si 

managementul riscului 

Tema 8. Structura de calitate din cadrul unitatii sanitare 

Tema 9. Concepte si definitii ale auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005) 

Tema 10. Pregatirea implementarii procesului de audit clinic in institutie 

Tema 11. Elaborarea unui program de audit clinic 

Tema 12. Elaborarea si implementarea planului de audit - misiunii de audit clinic 

Tema 13. Tehnici si metode in auditul clinic 

Tema 14. Rol si competente ale auditorului clinic. Etica in activitatea de audit clinic 

  

 

 


