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TEMATICA PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI ȘEF SECȚIE 

pentru: 
➢ Şef secţie – Secţia Clinică Chirurgie orală şi maxilo-facială 

➢ Şef secţie – Secţia Clinică Obstetrică-ginecologie II 

➢ Şef secţie – Secţia Clinică Reumatologie 

➢ Şef secţie – Secţia Cardiologie II 

➢ Şef laborator – Laborator Analize medicale 

➢ Şef laborator – Laborator Medicină nucleară 

➢ Şef serviciu – Serviciul de Anatomie patologică 

➢ Şef secţie – Ambulator de specialitate de Stomatologie 
 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătătii, cu modificările și completările ulterioare 

-Titlul VII Spitalele  

2. Hotărâre nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2021-2022 

3. Ordin M.S. nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a 

Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 

4. ORDIN nr. 320/2007 (*actualizat*) privind aprobarea conținutului Contractului de administrare a 

sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public  

5. Ordin M.S. nr. 39/2008 privind reorganizarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului 

6. Ordin M.S. nr.1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc 

servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările 

ulterioare 

7. ORDIN nr. 1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic 

8. Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare 

9. ORDIN M.S. nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare -ANEXA 1 Organizarea activităţilor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

publice şi private cu paturi - CAP. II   Atribuţiile unităţii sanitare în activitatea de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

 

Notă: Se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative. 

MANAGER 

Prof.Dr. Claudia GHERMAN 
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