
C O N S I L I U L 
J U D E Ţ E A N 

S I B I U SPITALUL CLINIC DE 
PSIHIATRIE 

"Dr. GHEORGHE PREDA" 
SIBIU 

Str. Dr. D Bagdazar nr.12 
550082 Sibiu - România 
Tel:+40 269 214 335 

+40 269 215 839 
Fax:+40 269 216 435 

office@medicina-psihiatrie.ro 
http://www.medicina-psihiatrie.ro 

ANMCS 
unitate aflată in 

PROCES DE ACREDITARE 

Grilă corectoare la concursul pentru ocuparea unui post consilier gradul I în cadrul Serviciului 
Management al Calităţii Serviciilor de Sănătate 

1. în conformitate cu Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate. 

comisiile de evaluare în vederea acreditării:: 

a) se numesc prin ordin al preşedintelui ANMCS şi pune la dispoziţia ANMCS datele 

necesare procedurii de acreditare colectate pe parcursul procesului de evaluare sau reevaluare, după 

caz, în formatul şi pe suportul stabilite prin metodologia de evaluare; 

b) se numesc prin ordin al preşedintelui ANMCS şi aprobă condiţiile de recunoaştere de către 

ANMCS a persoanelor care au obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi 

perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz; 

c) sunt structuri constituite din evaluatori de servicii de sănătate pentru fiecare unitate sanitară, în 

funcţie de dimensiunea, specificul şi complexitatea acesteia, în baza metodologiei de constituire a comisiilor 

de evaluare elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS şi participă la procesul de digitalizare a 

sistemului sanitar, interoperabilitate şi adaptare a sistemelor informatice şi actualizare a datelor identificate 

conform prevederilor lit. n) în scopul asigurării unui acces unitar şi coordonat la informaţiile necesare 

desfăşurării activităţilor spccifice în domeniul sănătăţii; 

2. în conformitate cu Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, ciclul 

de acreditare este: 

a) intervalul de 5 ani de utilizare a unei ediţii a standardelor ANMCS 

b) intervalul de 4 ani de utilizare a unei ediţii a standardelor ANMCS 

c) intervalul de 4 ani de utilizare a unei ediţii a standardelor ANMCS care în situaţii de epidemii, 

pandemii, cataclism, dezastre naturale sau catastrofe, ciclul de acreditare poate fi prelungit prin hotărârea 

Colegiului director al ANMCS, la propunerea preşedintelui acesteia; 
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3. In conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în spitalele publice 

funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, asistent medical şef sunt funcţii de conducere şi vor putea fi ocupate 

numai de medici, biologi, chimişti şi biochimişti sau, după caz, asistenţi medicali, cu o vechime de: 

a) cel puţin 2 ani în specialitatea respectivă; 

b) cel puţin 3 ani în specialitatea respectivă; 

c) cel puţin 5 ani în specialitatea respectivâ; 

4. In conformitate cu 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 pacientul diagnosticat cu ÎAAM are următoarea obligaţie: 

a) să comunice personalului medical datele necesare identificării tipului de IAAM; 

b) să respecte recomandările privind măsurile de prevenire a transmiterii de germeni către alţi 

pacienţi din unitatea medicală/centrul rezidenţial; 

c) să accepte asistenţa psihologică oferită de unitatea sanitară unde este internat prin care îi vor fi 

explicate semnificaţia, tratamentul şi evoluţia IAAM; 

5. In conformitate cu Ordinul nr. 10/2018 privind aprobarca categoriilor de acreditare a unităţilor 

sanitare cu paturi aferente celui dc al Il-lea ciclu de acreditare, încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în 

categoria a IV-a de acreditare, denumită „acreditat cu încredere redusă"', necesită îndeplinirea de către acestea, 

în urma evaluării, a următoarelor criterii cumulative:,: 

a) comunicarea scrisă, adresată de către comisia de evaluare spitalului. referitoare la rezultatele 

vizitei de evaluare în vederea acreditării, transmisă spitalului în vederea formulării cventualelor obiecţiuni; 

b) comunicarea scrisă, adresată de către comisia de evaluare spitalului, referitoare la rezultatele 

vizitei de evaluare în vederea acreditării, transmisâ spitalului după analiza şi soluţionarea eventualelor 

obiecţiuni; 

c) documentul elaborat de cătrc structurile de specialitate din cadrul A.N.M.C.S., care stă la baza 

emiterii ordinului preşedintelui A.N.M.C.S. de acreditare sau, după caz, de neacreditare a spitalului; 

6. în conformitate cu Ordinul MS nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor, certificatul de acreditare se eliberează spitalelor care au 

obţinut acreditarea în termen de: 

a) maximum 90 de zile de la emiterea ordinului preşedintelui ANMCS privind acreditarea; 

b) maximum 90 de zile de la comunicarea cătrc spital a ordinului preşedintelui A.N.M.C.S. 

privind acreditarea; 



c) maximum 120 de zile de la înaintarea raportului final al comisiei de evaluare către preşedintele 

ANMCS: 

7. în conformitate cu Ordinul nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor 

sanitare cu paturi aferente celui de al Il-lea ciclu de acreditare, este condiţie minină obligatorie generală 

pentru clasificarea unităţii sanitare cu paturi în categoriile de acreditare II. III sau IV : 

a) cel puţin 90% din standardele de acreditare să fie îndeplinite în proporţie de cel puţin 51%; 

b) cel puţin 75% din standardele de acreditare să fie îndeplinite în proporţie de cel puţin 51%; 

c) fiecare standard de acreditare să fie îndeplinit în proporţie de cel puţin 51%; 

8. în eonformitate cu Ordinul nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 

procesului de implementare a sistemului de management al calităţii scrviciilor de sănătate şi siguranţei, 

verificarea raportării iniţiale a suspiciunii apariţiei unui EAAAM trebuie să se facă în : 

a) 5 zile lucrătoare de apariţia acestuia; 

b)_24 de ore sau în prima zi lucrătoare de la apariţia acestuia; 

c) 7 zile lucrătoare de apariţia acestuia; 

9. Una dintre atribuţiile comitetului director în ceea ce priveşte activitatea de supraveghere, prevenire 

şi limitare a infccţiilor asociate asistentei medicale este: 

a) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii 

pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii 

specifice; 
c) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în 

registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului 

medico-sanitar; 

10. în cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din: 

a)managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil pentru spitalelc cu 

până la 400 de paturi 
b) managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil şi un director de îngrijiri 

pentru spitalele cu până la 400 de paturi 
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c) managerul spitalului. directorul medical. directorul financiar-contabil, directorul de îngrijiri şi un 

director administrativ 

11. în cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar şi institut, 

Consiliul etic este format din 7 mcmbri, printre care se regăseşte şi: 

a) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare 

clinică; 

b) 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; 

c) 3 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 

12. Pacientul are dreptul să fle informat asupra: 

a) asupra neefectuârii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale 

b) asupra identităţii şi statutul profesional al personalului medical; 

c) asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte în unitatea sanitară. 

13. Monitorizarea activităţii structurilor de primiri urgenţe şi a ambulatoriului integrat. dacă există, se 

face prin: 

a) analiza semestrială a informaţiilor actualizatc în aplicaţia CaPeSaRo; 

b) analiza trimestrială a informaţiilor actualizate în aplicaţia CaPeSaRo; 

c) analiza anuală a informaţiilor actualizate în aplicaţia CaPeSaRo. 

14. Solicitarea internării nevoluntare a unei persoane se realizează de către: 

a) medicul psihiatru care face parte din componenta CIN; 

b) reprezentanţii poliţiei, jandarmeriei sau ai pompierilor, preeum şi de câtre procuror; 

c) instanta de judecata penala cu avizul medicul psihiatru din scrviciul de gardă al spitalului sau sectiei 

de psihiatrie din raza teritoariala de competenta a instantei. 

15. Scopul procedurii potrivit Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice este: 

a) De a defini acţiunile specifîce pentru care se aplică procedura. delimitează explicit activitatea 

procedurală în cadrul portofoliului de activităţi desfaşurate la nivelul compartimentului sau entităţii şi 

precizează compartimentul/compartimentele care va/vor implementa procedura în cazul proccdurii 

operaţionale sau precizează aplicabilitatea procedurii la nivelul întregii entităţi publice pentru procedurile de 

sistem; 



b) identificarea tuturor acţiunilor care au legătură cu procesul/activitatea şi stabilirea acestora pe 

compartimentele cărora le revin responsabilităţile şi/sau, după caz, răspunderilc faţă de acestea, prin 

nominalizarea personalului implicat în activitatea procedurală; 

de a preciza utilitatea acesteia şi de a descrie etapele care trebuie parcurse pentru executarea 

unei activităţi sau a unui proces Ia nivelul unui compartiment, dacă ne referim la o procedură 

operaţională, sau a unui proces complex, în cazul unei proceduri de sistem. 

16. Una dintre atribuţiile directorului medical în ceea ce priveşte activitatea de supraveghere, prevenire 

şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicalc: 

a) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 

b) răspunde de implcmentarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul unităţii 

sanitare; 

c) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare 

prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, cu aprobarea şefului 

serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilorasociate asistenţei medicale; 

17. Ordinul privind încetarca suspendării acreditării sc comunică unităţii sanitare: 

a) în termen de 3 zile de la emitere; 

b) în termen de 5 zile de la emitere; 

c) în ziua emiterii acestuia; 

18. în cazul in care suportul care trebuie tratat a fost contaminat cu produse biologice dezinfecţia este 

procedura care se aplică: 

a) numai după curăţare şi este urmată de clătirc, după caz; 

b) înainte de curăţare urmată de încă o etapă de dezinfecţie şi clătire; 

c) înainte dc curăţare şi este urmată de clătire; 

19. Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse: 

a) o cotă de 10% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului 

financiar; 

b) o cotă parte de 20% din sumele rezultate din valorificarea bunurilor disponibile; 

c) o cotă de 20% din excedentul bugctului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului 

financiar; 
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20. Conform Ordinului 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, autorizarea sanitară a spitalului reprezintă: 

a) un act tehnic şi juridic, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică 

b) procesul de analiză şi investigaţie sanitară ce are ca rezultat emiterea autorizaţiei 

sanitare de funcţionare pentru spitalul care îndeplineşte din punct de vedere tehnic şi juridic 

condiţiile prevăzute în prezentele norme pentru punerea în funcţiune şi desfăşurarea activitâţii de 

asistenţă spitalicească şi sanatorială; 

c) toate răspunsurile sunt corecte 

21. In cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgcnţă: 

a) este necesar consimţământul reprezentantului legal; 

b) este necesar atât consimţământul pacientului cât şi al reprezentantului legal; 

c) consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar. 

22. încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în categoria a Ill-a de acreditare, denumită "acreditat cu 

rezerve, necesită îndeplinirea de către acestea, în urma evaluării, a următoarelor criterii cumulative: 

a) să obţină un punctaj total de conformitate cu standardele A.N.M.C.S. de cel puţin 51%, să 

obţină mai puţin de 30% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective, 

termenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de 

către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 24 de luni de la emiterea acestuia; 

b) să obţină un punctaj total de conformitate cu standardele A.N.M.C.S. de cel puţin 51%, să obţină 

mai puţin de 10% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective, termenul de 

îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de către forul tutelar sau 

patronat, să fie de maximum 24 de luni de la emiterea acestuia; 

c) să obţină un punctaj total de conformitate cu standardele A.N.M.C.S. de cel puţin 51%, să obţină 

mai puţin de 30% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective, termenul de 

îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de către forul tutelar sau 

patronat, să fie de maximum 12 de luni de la emiterea acestuia; 

23. Printre responsabiIităţile preşedintelui comisiei de evaluare pe parcursul desfăşurării postvizitei se 

regăseşte şi: 

a)se asigură de respectarea procedurii cu privire la identificarea şi raportarea indicatorilor critici, a 

situaţiilor deosebite şi a disfuncţionalităţilor; 

b)centralizează observaţiile evaluatorilor legate de procedura de evaluare şi de instrumentcle de 

lucru şi le transmite câtre coordonatorul preşedinţilor comisiilor de eţvXaluare 



c) analizează indicatorii la care evaluatorii au acordat valenţe diferite şi se asigură că explicaţiile 

consemnate sunt obiective. în cazul în care constată că situaţia este generată de erori de interpretare şi/sau 

notare, solicită remedierea deficicntelor 

24. Monitorizarea managementului EAAAM se face prin: 

a) analizarea semestrială a informaţiilor înregistrate în aplicaţia CaPeSaRo referitoare la prezenţa sau 

absenţa acestora în lunile precedente; 

b) analizarea lunară a informaţiilor înregistrate în aplicaţia CaPeSaRo referitoarc la prezenţa 

sau absenţa acestora în luna precedentă; 

c) analizarea anuală a informaţiilor înregistrate în aplicaţia CaPeSaRo referitoare la prezenţa sau 

absenţa acestora; 

25. O persoană poate fi internată prin procedura de inlemare nevoluntară numai dacă: 

a)din cauza acestei tulburări psiliice există pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte 

persoane; 

b)în cazul unei persoane suferind de o tulburare psihică gravă, neintemarea ar putea antrena o gravă 

deteriorare a stării sale sau ar împiedica să i se acorde tratamentul adecvat 

c) un medic psihiatru abilitat hotărăşte câ persoana suferă de o tulburare psihică şi consideră că 

din cauza acestei tulburări psihice existâ pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte 

persoane sau în cazul unei persoane suferind de o tulburare psihică gravă, neinternarea ar putea 

antrena o gravă deteriorare a stării sale sau ar împiedica să i se acorde tratamentul adecvat. 
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