Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management
şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
anunță

Organizarea a 2 (două) serii pentru

Programul de Formare pentru Evaluatori de Servicii de
Sănătate Spitalicești – FEV, astfel:

- FEV 16: cu desfășurare în perioada 16.05.2022- 10.06.2022, astfel:
o test tehnoredactare - 16.05.2022
o săptămâna I-a - 16.05.2022 - 20.05.2022
o săptămâna II-a - 06.06.2022 - 10.06.2022
- FEV 17: cu desfășurare în perioada 06.06.2022 - 24.06.2022, astfel:
o test tehnoredactare - 06.06.2022
o săptămâna I-a - 06.06.2022 - 10.06.2022
o săptămâna II-a - 20.06.2022 - 24.06.2022
Programul de Formare pentru Evaluatori de Servicii de Sănătate Spitalicești
este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în
Sănătate (ANMCS) și se adresează medicilor, asistenților medicali și persoanelor
de alte profesii care doresc să devină evaluatori de servicii de sănătate
spitalicești, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi
abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice
procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.
Înscrierea la Programul de Formare pentru Evaluatori de Servicii de Sănătate
Spitalicești se face cu respectarea criteriilor menționate Art. 2 din Ordinul
Președintelui ANMCS nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea,
monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii
Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, cu modificările și completările
ulterioare1.
Art. 2
(1)Formarea evaluatorilor de servicii de sănătate se realizează prin cursuri organizate pe categorii
de activităţi, în funcţie de necesităţile A.N.M.C.S., de către S.N.S.P.M.P.D.S.B. sau alţi furnizori de
formare recunoscuţi de către A.N.M.C.S.
(2) Înscrierea la cursul de formare a evaluatorilor specializaţi în evaluarea spitalelor se face cu
respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criterii:
1

Programul are structură modulară şi se desfăşoară astfel:
- secțiunea de pregătire teoretică – curs și exerciții, care se va desfășura ONLINE,
cu durata de 40 de ore
- secțiunea de pregătire practică – aplicații (simulare, studii de caz, joc de rol,
utilizarea aplicației CaPeSaRO) care se va desfășura ONLINE, cu durata de 20
de ore
- secțiunea de evaluare finală – examen de absolvire, care se va desfășura
ONLINE, cu durata de 12 ore
Stagiul practic referitor la participarea în calitate de observator în timpul vizitei de
evaluare la nivelul spitalului se poate realiza numai după susținerea examenului
de absolvire, conform solicitării și în funcție de vizitele de evaluare programate de
către ANMCS.
Data de desfășurare a examenului final va fi anunțată ulterior finalizării seriilor de
program.
Participanţii la program beneficiază de un interval de o săptămână, destinat
studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi
rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.
Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de servicii de
sănătate spitalicești, candidații – medici, asistenți medicali, alte profesii – vor
susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată
(documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu. Cerințele pentru
pregătirea testului de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată
pentru acest program se găsesc în anexa acestui anunț. Admiterea la testul de
verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în
condițiile achitării integrale a taxei de participare, anterior susținerii acestuia.

a)să fie absolvent de studii superioare cu diplomă/licenţă recunoscută pe teritoriul Uniunii Europene
în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent
medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;
b)să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică,
organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
c)să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică,
agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;
d)în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile: biologie, biochimie,
farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii,
să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate sau în
sectorul spitalicesc public sau privat, dovedită prin documente.

Deschiderea fiecăreia dintre cele 2 (două) serii de program, conform celor mai
sus specificate, are loc ziua de luni, ora 08.30, astfel :
- FEV 16 – Luni 16.05.2022, ora 08.30
- FEV 17 – Luni 06.06.2022, ora 08.30
Testul de de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată se
desfășoară în ziua de luni, astfel :
- FEV 16 – Luni 16.05.2022, ora 09.00 – 10.00
- FEV 17 – Luni 06.06.2022, ora 09.00 – 10.00
Pentru susținerea testului de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare
computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), candidații trebuie să
achite taxa de participare, în valoare de 250,00 lei.
Cursurile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 10.00 – 16.00, prezența online
în acest interval fiind obligatorie.
Pentru a participa la programul de formare pentru evaluatorii de servicii de
sănătate spitalicești, persoanele care au fost admise la testul de verificare a
cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată urmează să depună un dosar care
conţine următoarele:
1. Formularul de înscriere (semnat olograf scanat sau semnat electronic);
2. Copia actului de identitate;
3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare în
specialitate;
4. Copia documentului/documentelor care atestă îndeplinirea a cel puţin unul
dintre criteriile obligatorii pentru înscrierea în program (conform prevederilor
Art. 2 din Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016);
5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare la program,
în valoare de 2.405,00 lei.
7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta
medicală etc);
8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de
formare pentru evaluatorii de servicii de sănătate spitalicești, (semnată
olograf sau semnată electronic și înregistrată la angajator) scanată.
Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu
originalul”, semnate olograf pe fiecare pagină de către participant și scanate și
vor fi transmise pe adresa de e-mail: iivascu@snspms.ro

N.B. Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de
servicii de sănătate spitalicești se poate face integral sau în două tranşe, prin OP
conform datelor de identificare de mai jos:
- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2
Bucureşti
Depunerea dosarului de înscriere la program se face prin poșta electronică, la
adresa de mail : iivascu@snspms.ro astfel:
- FEV 16 – Marți 12.05.2022, ora 12.00
- FEV 17 – Marți 31.05.2022, ora 12.00
Dosarele incomplete sau conținând documente ilizibile vor fi respinse.
Organizarea seriilor de participanți la Programul de formare pentru Evaluatori de
Servicii de Sănătate Spitalicești se face în ordinea cronologică a depunerii
cererilor de înscriere și a confirmării participării.
Au prioritate la înscriere persoanele aflate pe lista de așteptare de la nivelul
SNSPMPDSB.
La absolvirea programului, participanții vor primi un Certificat de absolvire,
eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru înscrierea în Registrul
Evaluatorilor ANMCS și a dobândirii calității de evaluator de servicii de sănătate
activ.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteți adresa doamnei Iuliana IVAȘCU –
secretar didactic de program :
Mail : iivascu@snspms.ro
Telefon : 021 252.30.14 int. 140

