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TEMATICA PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SEF SECTIE PSIHIATRIE  

 

PROBA SCRISA 

 

1.Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile 

si completarile ulterioare- Titlul VII Spitale-art.163-173, art.176-208  

2.Legea drepturilor pacientilor nr.46/2003 

3.Ordinul M.S. nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr.46/2013 

4.Ordinul MS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul 

de munca , organizarea si efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice , 

din sectorul sanitar , cu modificari si completari ulterioare 

5.Ordinul MSP nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere , 

prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare-Anexa I- 

pct.II, pct.III-1,6,7 si 11 

6.Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de 

culegere a datelor  pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 

din activitati medicale, numai Cap.XII din Norme tehnice privind 

gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale   

7.Ordinul MSP nr.320/2007 privind aprobarea continutul Contractului de 

administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul 

spitalului public 

8.Ordinul MSP nr.1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer 

interclinic al pacientului critic 

9.O.M.S.nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor 

consiliului medical al spitalelor    

10.Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare , cu modificarile si 

completarile ulterioare-doar cap.I si III  

11.Ordinul MSP nr.1782/2006 si CNS nr.576/2006 privind inregistrarea si 

raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de 



spitalizare continua si de zi –in intregime fara Nomenclatorul investigatiilor de 

laborator  

12.H.G.R. 400/13.05.2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului Cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale 

in cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2014-2015-numai 

art.1-22;  Anexa 1-cap I -C; cap.II -F, Anexa 2-cap.VI. 

13.Ordin 388/186/31.03.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare in anul 2015 a HG 400/2014-numai Anexa 22( fara 22A si 22 B); 

Anexa 23 (fara 23A, 23B,23C,23D), Anexa 26  

14.Legea 487/2002 republicta, legea sanatatii mintale si a protectiei 

persoanelor cu tulburari psihice 

15.Ordinul MS nr.1229/2011-aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor 

profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor 

profesionale individuale 

16.Ordinul nr.1224/2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru 

asistenta medicala spitaliceasca( numai normarea la spitale de cronici, 

respectiv Anexa 3) 

17.Ordinul MS nr.1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public-doar punctele 

2.2 si 5  
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