
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU POSTUL DE MEDIC 

PRIMAR IN CADRUL BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII 

SERVICIILOR MEDICALE 

 

 
 

 
Tematica: 

 
I.PROBA SCRISA 

 

1. Igiena aerului atmosferic: factori meteoro-climatici si influenta lor 

asupra sanatatii, poluarea aerului atmosferic (surse de poluare, natura 

agentilor poluanti, efectele poluarii aerului atmosferic asupra starii de 

sanatate, riscuri generate de principalii poluanti si evaluarea lor, 

monitorizarea poluarii aerului si a expunerii umane, criterii de calitate a 

aerului). (1,2,3,4,5,6)  

 

2. Igiena apei: apa potabila (nevoile de apa ale individului si 

colectivitatilor, mod de acoperire, surse de apa, aprecierea calitatii 

surselor; compozitia minerala si relatia cu sanatatea; poluarea chimica si 

microbiologica a apei potabile, efectele asupra sanatatii, boli transmise 

prin apa, epidemiile hidrice; criterii de calitate a apei potabile; metode de 

tratare a apei pentru potabilizare); ape naturale, de suprafata si 

subterane: riscuri pentru sanatate si criterii de calitate, autopurificarea 

apei, criterii de calitate; indepartarea apelor uzate: riscuri pentru sanatate 

date de indepartarea incorecta a apelor uzate, evaluarea riscurilor. 

(1,2,3,4,5,6) 

 

3. Deseurile solide si periculoase: surse, clasificari, compozitie fizica, 

chimica si biologica; riscuri pentru sanatate generate de indepartarea 

incorecta a deseurilor solide si periculoase. 

  

4. Combaterea vectorilor si regimul pesticidelor.(1,2,3,4,5,6) 

 

5. Igiena habitatului. Asezarile urbane: efectele asupra sanatatii date de 

urbanizare; spatiul locuit si relatia cu sanatatea umana: conditiile 

fundamentale ale igienei spatiului locuit, efectele asupra sanatatii 

generate de conditiile de locuit si facilitatile sanitare, poluarea aerului 

interior, evitarea suprasolicitarii fiziologice (ambianta termica, vicierea 

aerului interior, iluminatul natural si artificial, zgomotul), prevenirea 



infectiilor, intoxicatiilor si accidentelor, notiuni de igiena 

spitaliceasca.(1,2,3,4,5,6) 

 

6. Valoarea nutritiva si igiena alimentelor. Gruparea alimentelor in functie 

de provenienta si de valoarea nutritiva din oua; derivate cerealiere si 

leguminoase uscate; legume, fructe si preparate din legume si fructe; 

grasimi alimentare; produse zaharoase; bauturi nealcoolice; bauturi 

alcoolice - pentru fiecare grupa de alimente se vor prezenta: modul de 

obtinere se formele sub care se comercializeaza si se consuma; 

compozitia si valoarea nutritiva; cantitati recomandate pentru diferite 

categorii de populatie; efecte nutritionale si digestive ale consumului 

neadecvat - insuficient sau exagerat. (1,2,7,8)  

 

7. Conditii de igiena ce trebuiesc respectate in producerea, depozitarea, 

transportul, comercializarea si consumul produselor alimentare, maladii 

microbiene, virotice si parazitare transmise prin alimentele respective. 

(1,2,7,8) 

 

8. Toxiinfectiile alimentare. Toxiinfectiile produse de germenii: 

Salmonella, Shigella, Stafilococi enterotoxici, Escherichia coli, Proteus, 

Clostridium (Cl.botulinum si Cl. Perfringens), Yersinia enterocolitica, 

Campylobacter, Listeria monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus, Bacillus 

cereus. Surse si modalitati de contaminare a alimentelor; forme de 

manifestare; masuri de profilaxie. (1,2,7,8) 

 

9. Standardele de acreditare a spitalelor.Procedura şi metodologia de 

evaluare şi acreditare a spitalelor(13) 

 

10.Dreptul la confidentialitate , viata privata a pacientului si la tratament 

si ingrijiri medicale,consimtamatul pacientului privind interventia 

medicala,dreptul la informative(14) 

  

11 .Ordinul  SGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice:Anexa 2-Procedura 

documentata(15) 

 

12 .Legea nr.95 / 2006 actualizata privind reforma în domeniul 

sănătăţii:Titlul VII-spitale(16) 

 

13. Ordinul Nr.975 /2012 privind organizarea structurii de management al 

calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din 



reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice 

locale:Art 1-3(17) 

 

14. Ordinul MS nr. Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei 

şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor 

publice: art. 1-Definiţii, art. 6-Principii de funcţionare a Consiliului etic, 

art. 8-Atribuţiile Consiliului etic, art. 10-Atribuţiile secretarului Consiliului 

etic, art. 13-Analiza sesizărilor(18) 

 

15. Ordinul MS 386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a legii 

drepturilor pacientului nr 46/2003:art 1-16(19) 

 

16. Legea nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în 

sistemul de sănătate: Cap. I-Dispoziţii generale(20) 

 

 

 

II. PRIMA PROBA PRACTICA 

 

Se interpreteaza si se discuta rezultatele de pe buletinele de analiza 

pentru: 

 

 - aer atmosferic  

 

- apa potabila  

 

 - poluarea sonora 

 

 - ambianta termica 

 

- contaminarea microbiologica a alimentelor 

 

III. A DOUA PROBA PRACTICA 

 

- Elaborarea unui document (referat, proces verbal, raport de activitate) 

in Word for Windows sau Word Perfect 

 

-Elaborarea unui plan de management al calitatii serviciilor medicale 

(prezentarea pricipalelor componente  ale planului) 

-Elaborarea analizei SWOT a unei unitati sanitare 
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