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BIBLIOGRAFIE 

- Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate 

asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele 

adulte aflate în dificultate din România; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al 

Calităţii în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de 

management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi 

serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al 

calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 

10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi 

aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 

185/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a 

evaluării unităţilor sanitare cu paturi; 

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 

32/2020 privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de 

acreditare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 

147/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a 

unităţilor sanitare cu paturi; 

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 

148/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de acreditare a 

unităţilor sanitare cu paturi; 

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 

432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării 

unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de 

aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei 

sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de 

lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi 

dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul 



de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care 

urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de 

sterilizare, cu modificările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării 

mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 

atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice; 

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare –Titlul I – Sănătatea publică și Titlul VII – Spitalele; 

- Legea 487/2002 - legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice; 

- OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a 

infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; 

- OMS 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare 

și acreditare a spitalelor; 

- Ordin A.N.M.C.S. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 

procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de 

sănătate și siguranței pacienților; 

- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice, 

- Codul de Deontologie Medicală aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naționale a 

Colegiului Medicilor din România nr. 3/04.11.2016,  

- Hotararea OAMM nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al 

asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România. 

 

TEMATICĂ 

A. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

I. Titlul VII – Spitalele 

1. CAPITOLUL II -Organizarea şi funcţionarea spitalelor 

 

B. Legea 487/2002 - legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări 

psihice. 

 

1. CAPITOLUL IV - Servicii medicale şi de îngrijiri de sănătate mintală. 

 

o SECŢIUNEA 1 -    Unităţi de asistenţă medicală pentru sănătatea mintală 

o SECŢIUNEA a 2-a -    Norme de îngrijire 

o SECŢIUNEA a 3-a -    Drepturile persoanelor cu tulburări psihice 



 

2. CAPITOLUL V   - Internarea într-o unitate de psihiatrie. 

 

o SECŢIUNEA 1 -    Internarea voluntară 

o SECŢIUNEA a 2-a - Internarea nevoluntară 

 

 

C. OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și 

limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare. 

 

ANEXA 1 - Organizarea activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare publice şi private cu 

paturi 

 
1. CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

2. CAPITOLUL II - Atribuţiile unităţii sanitare în activitatea de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

  
ANEXA 2 - Supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 

ANEXA3 – METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a 

personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice 

 

ANEXA 4 - PRECAUŢIUNILE STANDARD - Măsuri minime obligatorii pentru 

prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 

D. OMS 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de 

evaluare și acreditare a spitalelor. 

ANEXA 2 - Procedura şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor. 

 

1.  CAPITOLUL II  -  Procedura de evaluare şi acreditare. 

2.  CAPITOLUL III - Metode utilizate pentru acreditarea spitalelor 

 

 

E. OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităților publice. 

ANEXĂ - Codul controlului intern managerial al entităţilor publice 

 

1. II. Consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial 

2. III. Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial 

3. IV. Lista standardelor de control intern managerial la entităţile publice 

 

 



F. Ordin M.S. și A.N.M.C.S. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea 

structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților 

sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a 

sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței 

pacienților; 

G. Ordin A.N.M.C.S. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al 

calității serviciilor de sănătate și siguranței pacienților. 

ANEXĂ – METODOLOGIE -privind monitorizarea procesului de implementare 

a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei 

pacientului. 

 

1. CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

2. CAPITOLUL II - Monitorizarea generală 

3. CAPITOLUL III - Monitorizarea tematică 

4. CAPITOLUL IV - Organizarea activităţilor de monitorizare 

5. CAPITOLUL V - Măsuri corective 
 

 
H. Codul de Deontologie Medicală aprobat prin Hotărârea Adunării Generale 

Naționale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/04.11.2016. 

ANEXA 2 - (Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 2/2012) - CODUL DE DEONTOLOGIE 

MEDICALĂ al Colegiului Medicilor din România 

 
I. Hotararea OAMM nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie 

al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din 

România 

 
J. Tematica minima stabilita prin Ordinul nr.58/2021 AUTORITATEA 

NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE 

 
1. Organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România 

2. Conceptul de calitate 

3. Procesul de planificare, implementare, evaluare şi control al calităţii într-o unitate 

sanitară    

4. Managementul strategic şi organizaţional    

5. Instrumente de îmbunătăţire a calităţii - Ishikawa, Pareto, analiza cauză-efect, 
SWOT, matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis)      

6. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor dintr-o unitate sanitară   

7. Dezvoltarea conceptului de siguranţă a pacientului la nivelul unităţii sanitare şi 

managementul riscului 

8. Structura de calitate din cadrul unităţii sanitare 

9. Concepte şi definiţii ale auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005) 



10.  Pregătirea implementării procesului de audit clinic în instituţie  

11. Elaborarea unui program de audit clinic 

12. Elaborarea şi implementarea planului de audit – misiunii de audit clinic 

13. Tehnici şi metode în auditul clinic 

14. Rol şi competenţe ale auditorului clinic. Etica în activitatea de audit clinic    

 

 

 

 

 


