Bibliografie si tematica pentru examen promovare post asistent medical
SECTIA CLINICA HEMATOLOGIE
TEMATICA:
I. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali
1. Tehnici de evaluare si satisfacere a nevoilor fundamentale
2. Punctiile
3. Recoltarea produselor biologice si patologice
4. Sondaje, spalaturi, clisme
5. Administrarea medicamentelor
6. Transfuzia de sange
7. Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice si endoscopice
II. Urgente medico-chirurgicale
1. Urgentele aparatului respirator
2. Urgentele aparatului cardiovascular
3. Urgentele abdominale
4. Urgentele renale si urologice
5. Urgentele neurologice
6. Socul
III. Hematologie – Patologia neoplazica, Elemente de diagnostic si tratament
1. Boli mieloproliferative cronice
2. Sindroame mielodisplazice si leucemii acute
3. Sindroame limfoproliferative
4. Gamapatii monoclonale – Mielomul multiplu
5. Chimioterapia
6. Tratamente complementare
IV. Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
V. Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
VI. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si metodologia de culegere a
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
BIBLIOGRAFIE:

1. L. Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze - Editura medicala, Bucureşti 2001
2. L. Titirca: Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali, Ed. Viata Medicala
Romaneasca, 2001

3. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
4. Ordinul M.S 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea
in unitatile sanitare
5. Ordinul MS 1.226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate
din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind
deseurile rezultate din activitati medicale
6. Catalin Danaila, Angela Dascalescu – Hematologie – Patologia neoplazica, Elemente de diagnostic si
tratament.
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMEN PROMOVARE FIZIOKINETOTERAPEUT
TERAPIE INTENSIVA SI ANESTEZIE
Recuperare Respiratorie
1. Adriana Sarah Nica, Compendiu de Medicină fizică şi Recuperare, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 1998,
pagini 229-232
2. T. Sbenghe, Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 1996, pagini 186-246
3. T. Sbenghe, Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, 1987, pagini 292-305

Evaluarea În Kinetoterapie
1.

Roxana Popescu, Luminiţa Marinescu, Bazele fizice şi anatomice ale kinetologiei. Testarea musculo- articulară. Edit.
AGORA, Craiova,1999, pag 125-128.

Kinetoterapie
3. Sbenghe T: Kinesiologia-ştiinţa mişcării., Editura Medicală, Bucureşti, 2002
4. Sbenghe, Kinetologia profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed.Medicală, 1987.
5. Popescu R., Bighea A.: Curs de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală, Editura ACSA Craiova, 1995
6. Sidenco E L: Bilanţul articular şi muscular. Ed A.P.P. Bucureşti 1999.
7. Nemeş I. D. A: Metode de explorare şi evaluare în kinetoterapie. 2001, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, ISBN 9738109-87-6.
8. Kiss I: Fiziokinetoterapie şi recuperare medicală. Ed Med., Bucureşti, 2002, ISBN 973-39-0338-8.
9. Zdrenghea D, Branea I: Recuperarea bolnavilor cardiovasculari, Ed. Clusium, Cluj Napoca, 1995

Kinetoprofilaxie
Tudor Sbenghe, Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei, Editura Medicală Bucureşti, 1999, pag 325 -336, 345-357.

Recuperarea În Afecţiunile Neurologice Şi Neurochirurgicale
1. Adriana Sarah Nica, Compendiu de Medicină fizică şi Recuperare, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 1998,
pagini 141-153, 159 - 186
2. T. Sbenghe, Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981; pagini
230 - 245
3. T. Sbenghe, Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, 1987; pagini 554 - 608
4. *** Caiet documentar, Ministerul Sănătăţii, Institutul de Medicină fizică, balneoclimatologie şi recuperare medicală,
Kinetoterapia în recuperare afecţiunilor aparatului locomotor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981, pagini 25-36
5. T. Sbenghe, Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 1996, pagini 130-183
6. I. Kiss, Fiziokinetoterapia şi recuperarea medicală, Editura Medicală, Bucureşti, 1999, pagini 106 - 120, 188-195, 201-206,
224-240, 244-249, 260-269, 270 - 284

Tehnici De Kinetoterapie Pentru Forţă Şi Rezistenţă Musculară.
1. T. Sbenghe, Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti., 1987; pagini 282-286; 310318
2. T. Sbenghe, Kinesiologie-ştiinţa mişcării, Editura Medicală, Bucureşti, 2002, pagini 162-222, 243-247, 514-599
3. *** Caiet documentar, Ministerul Sănătăţii, Institutul de Medicină fizică, balneoclimatologie şi recuperare medicală,
Kinetoterapia în recuperare afecţiunilor aparatului locomotor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981

Recuperarea În Ortopedie, Traumatologie Şi Medicină Sportivă
1. Tudor Sbenghe, Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medicală, 1981
2. Roxana Popescu, Adrian Bighea, Noţiuni practice de medicină recuperatorie, Editura Agora, 1997
3. Iaroslav Kiss, Recuperarea neuromotorie prin mijloace fizical-kinetice, Editura Medicală, 1985
4. Kinésiologie scientifique ( kinétotherapie, traumatologie et médicine du sport)
5. Andrei Voinea, Corneliu Zaharia, Elemente de chirurgie ortopedică, Editura Militară, 1985
6. Roxana Popescu, Rodica Trăistaru, Recuperarea membrului superior ortezat şi protezat, Editura Medicală Universitară,
Craiova, 2002
7. Clement Baciu şi colab, Kinetoterapia pre- şi postoperatorie, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981

Kinetoterapia De Recuperare Neuromotorie Şi Proprioceptivă

Bibliografie:
1. T. Sbenghe, Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti., 1987; pagini 191 - 228
2. T. Sbenghe, Kinesiologie-ştiinţa mişcării, Editura Medicală, Bucureşti, 2002, pagini 142-158, 331-343
3. Roxana Popescu, Rodica Trăistaru, P. Badea, Ghid de evaluare clinică şi funcţională în recuperarea medicală, Editura
Medicală Universitară, Craiova, 2004, volumul II, pagini 333 - 483

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE ASISTENT MEDICAL
GENERALIST COMPARTIMENT INGRIJIRI PALIATIVE
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TEMATICĂ
1. Tehnici de îngrijire a bolnavului
-Administrarea medicamentelor;
-Transfuzia;
- Sonde, spălături, clisme;
- Recoltarea produselor biologice şi patologice ;
- Evaluarea pulsului, tensiunii arteriale şi a temperaturii;
- Bilanţul hidroelectrolitic.
2. Urgenţe medico-chirurgicale
-Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
-Hemoragii: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
-Edemul pulmonar acut (EPA): -Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de
urgenţă
-Tratamentul E.P.A. în functie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută
-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen)
-Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile
spitaliceşti.
-Encefalopatia hipertensivă acută: tablou clinic, conduită de urgenţă;
-Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată.
- Abdomenul acut: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
- Insuficienţa renală acută
- Retenţia acută de urină
- Colicele
- Şocul
- Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile
de urgenţă.
3. Principii generale în îngrijirea paliativă
4. Tratamentul durerii
5. Probleme respiratorii
-Dispneea
-Dispneea terminală
-Tusea
-Bronhoreea
-Pleurezia
-Respiraţia stertoroasă a pacientului în stare terminală
6. Probleme digestive
-Xerostomia
-Stomatita
-Candidoza orală
-Staza gastrică
-Greaţa şi voma
-Constipaţia
-Fecalomul
-Diareea
-Hematemeza şi melena
7. Probleme psiho-emoţionale
8. Urgenţe în îngrijirea paliativă
-Hemoragia
-Hipercalcemia
-Sindromul de compresiune medulară
-Sindromul de venă cavă superioară
9. Abordarea problemelor spirituale şi sociale la pacienul de paliaţie
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10. Evaluarea iniţială holistică, întocmirea planului de îngrijire şi monitorizarea pacientului în
îngrijirea paliativă
11. Comunicarea cu pacientul de paliaţie
12. Reacţii emoţionale în faţa morţii
13. Starea terminală
14. Îngrijirea tegumentelor, a tumorilor exulcerate, a fistulelor şi a stomelor
15. Limfedemul
16. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România
17. Prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
18. Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
19. Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

BIBLIOGRAFIE
1. Tehnica Ingrijirii Bolnavului C.Mozes,Ed Medicala editia VI/1999
2. Urgente medico-chrurgicale-Lucretia Titirca,Ed. Medicala 2001
3. Elemente de Nursing Clinic, Antohe I,Fermesanu C, Editura Junimea 2003.
4. Medicina interna.Notiuni de bază, Alexa I, Editura Junimea 2004
5. ABC-ul Medicinei Paliative, Mosoiu Daniela, Ed.Lux Libris. 2012
6. Comunicarea în cancer, Moşoiu Daniela, 2010.
7. Protocoale clinice pentru îngrijiri paliative. Ed. Haco International, 2013
8. Dileme etice la finalul vieţii. Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoae –editori, Ed.
Polirom. 2013
9. Tratat de ingrijiri paliative pentru asistentii medicali- tipar, SC Point Max srl,
2012
10. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
11. Ordinul 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
12. Ordinul M.S 1226/2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
13. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al
asistentului medical din România (publicat in MO nr. 560 din 12 august 2009)
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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
EXAMEN PROMOVARE FIZIOKINETOTERAPEUT SPECIALIST
INGRIJIRI PALEATIVE

Bibliografie
1.
Constantin Albu si colab., Metodologia pozitionarii si mobilizarii pacientului, Editura Polirom,
2012
2.
Constantin Albu si colab., Kinetoterapia pasiva, Editura Polirom, 2004
3.
I. Kiss, Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala, EdituraMedicala, Bucuresti, 2002
4.
Clement Baciu si colab., Kinetoterapia pre- si postoperatorie, Editura Post-Turism, Bucuresti,
1981
5.
T. Sbenghe, Kinesiologie- Stiinta miscarii, Editura Medicala, Bucuresti, 2008
6.
Ordinul M.S 1226/2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale
7.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
Tematica:
1.
Reactiile organismului in conditii de imobilism prelungit (1-pag 53).
2.
Drenajul postural
2.1. Drenajul postural in unele afectiuni ale aparatului respirator; indicatii metodice (1- 118)
2.2. Posturarile in afectiuni cardiovasculare (1-120)
2.3. Posturarile in afectiuni neurologice (1-119)
2.4. Posturari in tulburarile respiratorii (1-122)
3.
Metodologia utilizarii manevrelor de pozitionare a pacientului (1-245)
4.
Efectele mobilizarii pasive (1-258).
5.
Elemente de baza ale kinetoterapiei in tratamentul si recuperarea afectiunilor aparatului
locomotor (2-32)
5.1.Tehnici anakinetice (32)
5.2. Tehnici kinetice(33)
5.3. Exercitiul fizic(35)
6. Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a traumatismelor coloanei vertebrale cervicale fara
leziuni neurologice (88)
7. Tratamentul fizical-kinetic al spondilartritei anchilozante ( 124)
8. Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in scleroza multipla (275)
9. Durerea in kinetoterapie (3-42)
9.1. Formele clinice de manifestare ale durerii(43)
9.2. Evaluarea durerii(44)
9.3. Gestionarea durerii(44)
10. Kinetoterapia in discopatia lombara joasa (127)
10.1. Reeducarea posturala
10.2.Recuperarea masei si fortei musculare
11. Evaluarea potentialului motric al coloanei vertebrale
12. Miscarile de substitutie- indicatii metodice (268)
13. Mijloace si metode de aplicare a exercitiilor fizice (4-68)
14. Recuperarea dupa interventii asupra coloanei lombosacrate (88)
14.1. Notiuni de biomecanica
14.2. Etapele recuperarii
15. Recuperarea dupa fracturile-luxatii ale coloanei vertebrale operate (111)
16. Modalitati practice de refacere a amplitudinii de miscare (5-142)
16.1. Stretchingul
16.2.Inhibitia activa(149)
16.3 Mobilizarile(150)
Pagină 5 din 10

16.4. Manipularile(159)
17. Testarea fortei musculare(190)
18. Transferul pacientilor(507)
19. Antrenamentul aerobic in boala canceroasa(245)
20. Strategiile miscarii fundamentale(255)
20.1. Ciclul intindere-scurtare
20.2. Manevrarea(259)
21. Prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
22. Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
TEMATICA PENTRU EXAMEN PROMOVARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
TEMATICA:
1. Radiaţia X: Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului de radiaţii, penetranţa.
2. Tubul radiogen şi anexele sale
3. Tomografia computerizată: principiul metodei, parametri tehnici utilizaţi în CT
4. Ecografia: principiul metodei, pregatirea pacientului pentru examinare
5. Tehnici de evaluare a starii clinice a pacientului: masurarea pulsului,TA, temperaturii
6. Ingrijirea omului bolnav si sanatos:
administrarea medicamentelor
sonde, spalaturi, clisme
recoltarea produselor biologice si patologice
nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale
terapeutica insuficientelor respiratorii
bilant hidro-electrolitic
7. Urgente medico-chirurgicale
insuficienta respiratorie acuta
edemul pulmonar acut
socul anafilactic
8. Comunicarea cu pacientul si apartinatorii.
9. Tehnoredactarea documentelor, creare documente noi, deschidere documente existente,
introducere/modificare text.
BIBLIOGRAFIE:
1.
Mihai Lungeanu – MANUAL DE TEHNICA RADIOLOGICA - Ed. Medicală, Bucuresti 1988;
2.
Lucretia Titirca - Urgente medico-chirurgicale - Ed. Medicala 2001
3.
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului
medical din Romania ( Monitorul oficial nr. 560/12.08.2009)
4.
C. Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului- Ed. Medicală, editia VI /1999
TEMATICA PENTRU EXAMEN PROMOVARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
AMBULATORIUL INTEGRAT, SPITALIZARE DE ZI

TEMATICA
I. Tehnici de ingrijire
Masurarea si supravegherea functiilor vitale – masurarea si notarea temperaturii, puls, TA, respiratie, inaltime,
greutate;
Prelevari pentru examene de laborator- recoltarea sangelui, probelor de urina, materii fecale, exudat, sputa, secretii
purulente, secretii cervico-vaginale, uretrale, de la nivelul mucoaslor;
Administrarea medicamentelor;
Sondaje, spalaturi, clisme;
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Participarea asistentului medical la punctii;
Participarea asistentului medical la examinari imagistice;
Participarea sistentului medical la examene endoscopice;
Ingrijirea pacientului colostomizat,schimbarea pungii;
Ingrijirea pacientului cu boli metabolice- testul de toleranta la glucoza, administrarea insulinei, rolul asistentului
medical in cetoacidoza metabolica si in hipoglicemie;
Tomografia computerizata;
Inregistrarea EKG ( repaus si efort);
Drenajul pleural;
Bronhofibroscopia, oxigenoterapia, aerosoloterapia;
Supravegherea pacientului cu sonda permanenta.
II.Urgente medico-chirurgicale
Insuficienta respiratorie acuta, simptomatologie, conduit de urgenta;
Edemul pulmonar acut-factori etiologici principali, manifestari clinice, conduit de urgenta, tratamentul in functie
de etiologie;
Infarctul miocardic acut- semen clinice , conduit de urgenta, ingrijirea in unitatile spitalicesti;
Encefalopatia hipertensiva acuta: tablou clinic, conduit de urgenta;
Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudina de urgenta, tratamentul de durata;
Insuficienta renala acuta;
Retentia acuta de urina;
Colicele;
Socul;
Starile comatoase.
III. Infectii nosocomiale- precautiuni universal. Gestionarea deseurilor, curatare, dezinfectie, sterilizare.
IV. Elemente de nursing oncologic
Concepte fundamentale in cancer: definitie, epidemiologie, stadializare;
Atributiile asistentului medicale in sectiile hemato-oncologie;
Atributiile asistentului medical in ambulatoriul de hemato-oncologie;
Screening in cancer;
Ingrijirea pacientului cu cancer tratat chirurgical;
Ingrijirea pacientului cu chimioterapie citotoxica: principiile chimioterapiei mecanisme de actiune, efecte
secundare, cai de administrare;
Ingrijirea pacientului cu hormonoterapie anticanceroasa;
Ingrijirea pacientului cu terapii biologice antineoplazice;
Ingrijirea pacientului cu transplant de celule hematopoietice;
Rolul asistentului medical in principalele cancere umane;
Urgentele oncologice.
BIBLIOGRAFIE
1. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate
asistenţei medicale în unităţile sanitare;
2. Ordinul 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;
3. Lucretia Titirca ,, Urgente medico-chirurgicale- Sinteze –editura medicala Bucuresti 2000;
4. Corneliu Borundel ,,Manual pentru cadre medii’’, editura Medicala 2000;
5. Lucretia Titirca – Tehnici de nursing;
6. Lucian Miron si colaboratorii- Elemente de nursing in cancer, editura UMF IASI, 2006.
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Bibliografie si tematica pentru examen promovare post
REGISTRATOR MEDICAL
TEMATICA
1. Actele necesare pentru internarea bolnavilor.
2. Completarea F.O.
3. Persoanele asigurate.
4. Drepturile si obligatiile pacientilor.
5. Inregistrare, stocare, prelucrare, si transmitere a informaiilor legate de activitatea spitalului.
6. Care sunt documentele cu care se lucreaza la secretariatul sectiei, predarea si arhivarea lor.
7. Tinuta si modul de adresabilitate privind relatiile cu personalul sectiei si a pacientilor.
8. Atributiile registratorului medical ( fisa postului).
9. Cum se procedeaza cu valorile financiare incasate si ce include in acestea.
10. Notiuni generale privind utilizarea calculatorului.
11. Tehnoredactarea documentelor, creare documente noi, deschidere documente existente , introducere/
modificare text, creare tabele, utilizare formule de calcul.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.46/2003, legea drepturilor pacientului
2. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character
personal si libera circulatie a acestor date
3. Ordinal CNAS 577/246/2015 si 559/248/2015 privind cardul national de sanatate
4. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor
care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificarile
si completarile ulterioare,
5. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificarile si
completarile ulterioare
TITLUL VII - SPITALELE
CAP. I - Dispoziţii generale
CAP. II - Organizarea şi funcţionarea spitalelor
TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate
CAP. II - Asiguratii,
SECŢIUNEA 1- Persoanele asigurate,
SECŢIUNEA a 2-a -Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
CAP. III -Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA a 2-a - Servicii medicale curative
SECŢIUNEA a 3-a -Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice
SECŢIUNEA a 5-a- Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state
SECŢIUNEA a 6-a - Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate
6.DECRET 209/1976
Pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa
7.LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (republicată)
Privind arhivarea documentelor în formă electronică
9.ORDIN nr. 919 din 27 iulie 2006
Privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a
informaţiilor legate de activitatea spitalului
10.LEGE 46 / 2003
Drepturilor pacientului
11.ORDIN 386 / 2004
Privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
12. Windows XP,Windows 7, Microsoft office 2003/2007/2010(Microsoft word, Excel)
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BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE DE ECONOMIST IN CADRUL
BIROULUI ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune
de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor
4. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice
5. Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea
nr. 99/2016 aprobate prin HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016
6. Hotărâre Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
7. Ordinul comun cu nr. 1082/731 al Ministrului Sănătății și al Președintelui ANAP pentru
aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide
8. Ordinul nr. 842-175 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al
președintelui Comisiei Naționale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei
de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică
9. Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emisă în aplicarea
prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile
sectoriale
10. Instrucţiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit.
a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a
prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN PROMOVARE DE ECONOMIST IN CADRUL
BIROULUI FINANCIAR-CONTABILITATE
- ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
- ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 (*actualizat*)
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
- ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
- ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009
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pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
- Legea nr.82/l99l - Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulamentul operatiunilor de casa –Decret 209/1976
- Legea nr.22 /1969(*actualizat*)
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi răspunderea în legătură cu gestionarea
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

MANAGER,
EC. MIRELA GROSU

Întocmit,
Ec. Claudia Patriche
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